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Pilsētas maršrutos
paaugstina biļešu cenu
 Kristīne Pētersone

Vakar, 28. novembrī,
Finanšu komiteja apstiprināja jauno sabiedriskā transporta
pakalpojuma tarifu,
kas paredz, ka no nākamā gada pilsētas
maršrutos biļešu cena
būs 30 santīmu, taču
vienlaikus pašvaldība
palielinājusi arī to iedzīvotāju loku, kuriem
tiek nodrošināti braukšanas atvieglojumi.
Jelgavas Autobusu parka komercdirektore Viktorija Ļubļinska skaidro, ka paaugstināt
tarifus spiež nemitīgais izmaksu
kāpums. «Dīzeļdegviela pie mums
jau maksā kā Eiropā – 1 eiro jeb
virs 70 santīmiem litrā, arī pārējie
izdevumi aug – autobusu iegāde,
uzturēšana, rezerves daļas. Un
tās ir lietas, uz kurām nevaram
taupīt, ja vēlamies nodrošināt
kvalitatīvu un, galvenais, drošu
pakalpojumu,» tā V.Ļubļinska,
piebilstot, ka uzņēmums ļoti labi
saprot – lai gan cenas pie mums
jau sasniedz Eiropas līmeni, iedzīvotāju maksātspēja tam līdzi
netiek. «Protams, jaunā cena 30
santīmu pilsētas robežās nesedz
reālos izdevumus – ar šo tarifu
esam centušies sabalansēt iedzīvotāju maksātspēju un pašvaldības iespēju dotēt izdevumus,» tā
V.Ļubļinska.
Jāpiebilst, ka jaunais tarifs
paredz vēl kādu niansi – sešos
maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas
robežām, – līdz Jaunpēterniekiem, Dzirniekiem, Garozai, Valgundes pagasta padomei, Vārpai

Jelgavas pašvaldība
saņēmusi Vides ministrijas gada balvu par
ieguldījumu vides infrastruktūras attīstībā
un dabas aizsardzībā
«Ābols 2007» un 10
tūkstošus latu lielu
naudas prēmiju. Vides
ministrija pasniegusi arī fotokonkursa
balvu, vienu no tām
saņēmusi jelgavniece
Ilze Sabule.
Vides ministrijas Kvalitātes
vadības nodaļas pārvaldes vecākā
referente Anete Bērziņa teic, ka
Jelgava kopvērtējumā ieguvusi
pirmo vietu republikas nozīmes
pilsētu pašvaldību grupā, apsteidzot Ventspili un Valmieru.
A.Bērziņa stāsta, ka Jelgava
uz kopējā konkursā pieteikto

Meklē gaišāko un
izrotātāko namu
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldība
jau trešo gadu aicina jelgavniekus būt
aktīviem un pieteikt
pilsētas iestādes, uzņēmumus, veikalus,
privātmājas un daudzdzīvokļu namus, kas
pirms Ziemassvētkiem
un gadu mijas izceļas
ar savu rotājumu un
izgaismojumu, konkursam «Gaišākais pilsētvides objekts».
Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Egita Veinberga informē, ka konkursa mērķis ir
veicināt pilsētnieku iesaistīšanos
pilsētas rotāšanā un izgaismošanā gada pēdējo svētku laikā.
Pašvaldības izpilddirektora viet-

nieks un konkursa komisijas
vadītājs Vilis Ļevčenoks atzīst,
ka pilsēta gadu no gada svētkos
kļūst krāšņāka un tas ir visu
jelgavnieku kopīgais nopelns.
Konkursā tiks vērtēta objekta
atbilstība svētku tradīcijām,
pilsētvidei, kā arī noformējuma
gaumīgums. Pieteiktie objekti
tiks vērtēti piecās kategorijās:
pašvaldības iestādes un uzņēmumi; tirdzniecības centri
un lielveikali; mazie uzņēmumi; privātās dzīvojamās mājas,
daudzdzīvokļu ēkas (balkoni).
Katrā nominācijā tiks noteikti
trīs uzvarētāji, kas saņems naudas balvas. Tiks piešķirtas arī
veicināšanas balvas.
Objektus konkursam var pieteikt no 1. līdz 20. decembrim
Jelgavas pašvaldības Informācijas aģentūrā vai zvanot pa
tālruni 3005522.

Saņemti 30 priekšlikumi
 Jānis Kovaļevskis

Šobrīd biļešu cena pilsētas autobusos ir 25 santīmi, no nākamā gada tā būs 30 santīmi.
Foto: JV
un Svētes skolai – par braucienu iedzīvotāju loku, kas var saņemt var saņemt atvieglojumu 75 proārpus pilsētas robežām no nāka- atvieglojumus braukšanai pilsētas centu apmērā no mēnešbiļetes
mā gada būs papildus jāmaksā 15 autobusos.»
cenas laika posmā no 1. aprīļa
santīmu.
Pensionāri, kuri vecāki par 80 līdz 30. novembrim; 1. – 4. klašu
Jelgavas mērs Andris Rāviņš gadiem, var saņemt mēnešbiļeti skolēniem atvieglojums no mēnešatzīst, ka Autobusu parka aprē- bez maksas; politiski represētiem biļetes cenas ir 50 procenti mācību
ķinātais biļešu cenas kāpums ir pensionāriem (nacionālās pre- gada laikā.
pamatots, jo pārvadātāju izmak- tošanās kustības dalībniekiem)
Jāpiebilst, ka līdz šim pensiosas strauji aug. «Taču pašvaldība atvieglojums ir 75 procentu ap- nāri, kas vecāki par 70 gadiem,
labi saprot, ka sociāli mazaiz- mērā no mēnešbiļetes cenas; braukšanas maksas atvieglojusargātākajiem iedzīvotājiem ir pensionāri, kuri vecāki par 70 mus varēja saņemt tikai tad, ja
nepieciešams papildu atbalsts, gadiem un kuru pensija kopā ar viņu pensija bija mazāka par 90
tāpēc jau pagājušajā domes sēdē piemaksu pie vecuma pensijas ir latiem – tagad šis slieksnis paaugpieņēmām lēmumu palielināt to mazāka par 140 latiem mēnesī, stināts līdz 140 latiem.

Jelgavai – «Ābols 2007» un naudas balva
 Ritma Gaidamoviča
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pašvaldību fona izskatījusies ļoti
labi un tai pieteikumu anketā
uzrādīti ļoti daudz projektu un
labu darbu, kas papildināti ar
dažādiem materiāliem, kuri ļauj
pilnvērtīgāk apskatīt jelgavnieku
veikumu. Konkursam Jelgavas
pašvaldība pieteikusi vairākus
uzsāktus, pašlaik īstenotos vai jau
realizētus vides infrastruktūras
un dabas aizsardzības projektus:
kas ļauj izstrādāt lietus ūdeņu
apsaimniekošanas modeli pilsētā,
velo stratēģiju Jelgavā, uzlabot satiksmes organizēšanas efektivitāti
pie pilsētas skolām, kā arī projektus, kas paredzēja Ozolskvēra,
Brīvības bulvāra, Uzvaras parka
labiekārtošanu, palieņu pļavu
atjaunošanu un citus.
Bet kā labākie Jelgavas pašvaldības sadarbības partneri
vides projektu realizēšanā pieteikuma anketā minēta Šauļu
pašvaldība (Lietuva), Cēsu
pašvaldība, Orebro un Mal-

mes pilsētas (Zviedrija), kā manā pašvaldībā». Meitene
arī Latvijas Lauksaimniecības konkursam iesūtījusi foto, kurā
universitāte.
attēloti ūdens apgādes un kanaA.Bērziņa «Jelgavas Vēstne- lizācijas pakalpojumu uzlabošasim» atklāj, ka šogad pašvaldī- nas darbi Lidotāju ielā.
bas bijušas īpaši
A.Bērziņa cer,
aktīvas un kon- Naudas balva – 10 tūkstoši latu, ka arī nākamajā
kursam iesūtīts visticamāk, tiks izlietota vides gadā atsaucība
uz pusi vairāk jautājumu risināšanai pilsētā.
būs tikpat liela
pieteikumu nekā
un varbūt pat
pagājušogad – 55.
lielāka, jo tad būs jāsvin «Ābola»
Jelgavas pašvaldības izpild- piecu gadu jubileja.
direktors Gunārs Kurlovičs
Gada balva «Ābols» tiek pateic, ka par to, kur izmantos sniegta jau ceturto gadu. «Ar
iegūto 10 tūkstošu latu naudas šādu balvu Vides ministrija vēprēmiju, vēl tiks lemts, taču, las izteikt atbalstu pašvaldībām,
visticamāk, nauda tiks izlieto- kuras aktīvi sekmē sabiedrības
ta vides jautājumu risināšanai informētību un izpratni par
pilsētā.
vides, ekonomisko un sociālo
Šajā apbalvošanas reizē Vides sfēru vienotību un ilgtspējīgas
ministrijas 3. vietas balvu saņē- attīstības nepieciešamību un
musi arī jelgavniece I.Sabule, tās komplekso raksturu,» teic
kas piedalījusies fotokonkursā Vides ministrijas Investīciju de«Eiropas Savienības fondu līdz- partamenta Kvalitātes vadības
finansētie vides infrastruktūras nodaļas vadītājas pienākumu
un dabas aizsardzības projekti izpildītāja Gunta Lazdāne.

26. novembrī noslēdzās Jelgavas pilsētas
attīstības plānošanas
dokumentu sabiedriskās apspriešanas
pirmā kārta, kurā savu
viedokli izteikuši 30
cilvēki.
«Ņemot vērā sabiedrības augošo interesi par pilsētas attīstības
jautājumiem, bijām pārsteigti, ka
iedzīvotāju interese bija salīdzinoši zema,» uzsver pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.
No 15. oktobra līdz 26. novembrim sabiedriskā apspriešana
bija izsludināta Jelgavas ilgtermiņa attīstības stratēģijas un
teritorijas plānojuma projektiem
laika periodam līdz 2020. gadam.
Minētajos dokumentos ietvertas
pilsētas attīstības prioritātes un
teritorijas zonējums. Ar dokumentiem cilvēki varēja iepazīties
pilsētas bibliotēkās, pašvaldības
informācijas aģentūrā un mājas

lapā: www.jelgava.lv
«Apkopojot iesniegumus, var
secināt, ka iedzīvotāji lielākoties
izteikuši vēlmi mainīt konkrētu
zemesgabalu zonējumu: no sabiedriskās un darījumu apbūves
uz individuālo vai dabas pamatnes
teritoriju,» norāda G.Osīte.
Savukārt 22. novembra sabiedriskās apspriešanas pasākumā
piedalījās 39 interesenti. Diskusijas laikā iedzīvotāji galvenokārt
izteica viedokli par dažādiem
saimnieciskiem jautājumiem
– iekšpagalmu stāvokli, dzeramā
ūdens kvalitāti, ielu apgaismojumu. Izskanēja arī konstruktīvi priekšlikumi, piemēram,
par Ziemeļu tilta būvniecību uz
augstiem balstiem, lai saglabātu
jahtu satiksmi Lielupē, par autostāvvietas nepieciešamību pie
Cukurfabrikas stacijas u.c.
Priekšlikumi tiks apkopoti un
iespēju robežās iestrādāti plānošanas dokumentu gala redakcijā.
Savukārt tie, kas tiešā veidā nav
attiecināmi uz plānošanas dokumentiem, tiks pārsūtīti atbildīgajiem dienestiem.

Jelgavnieki balso Krievijas
parlamenta vēlēšanās
 Ritma Gaidamoviča

Iespēju nobalsot Krievijas parlamenta vēlēšanās Jelgavas Sabiedrības integrācijas
centrā (SIC) izmantojuši gandrīz 300 Jelgavā
un rajonā dzīvojoši
Krievijas pilsoņi.
Jelgavas SIC vadītāja Rita
Vectirāne skaidro, ka iespēju
priekšlaicīgi nobalsot Krievijas parlamenta vēlēšanās, kas
Krievijā notiks tikai svētdien,
2. decembrī, pirmdien Jelgavā
devusi Krievijas vēstniecība,
tādējādi atvieglojot Jelgavā

un rajonā dzīvojošu Krievijas
pilsoņu iespēju piedalīties šajās
vēlēšanās. Vēlētāju atsaucība
parlamenta vēlēšanās bijusi ļoti
liela. «Nebija neviens brīdis, kad
pie vēlēšanu iecirkņa durvīm
nestāvētu rinda cilvēku,» teic
R.Vectirāne. Kopumā savāktas
ap 300 Krievijas pilsoņu balsis.
Pasākuma kuratori, Krievijas
kara veterānu biedrības pārstāvji,
izsaka lielu pateicību Jelgavas pašvaldībai par iespēju šīs vēlēšanas
rīkot ne tikai Rīgā, bet arī Jelgavā
un tam atvēlēt telpas. Tiem, kas
dažādu iemeslu dēļ nepaspēja
pirmdien nobalsot, vēl pastāv
iespēja līdz 2. decembrim to izdarīt
Krievijas vēstniecībā Rīgā.
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Kurš katrs sevi par celtnieku
vairs nevarēs saukt
 Kristīne Pētersone

«Nesaprotu, kāpēc
vienam cilvēkam bez
izglītības un pieredzes, kurš sevi sauc
par celtnieku, būtu
jāmaksā divas un pat
četras reizes lielāka
alga nekā pieredzējušam speciālistam ar
augstāko izglītību citā
jomā. Celtnieka arods
nav nekāda kosmiskā zinātne, kas būtu
jāvērtē nesalīdzinoši
augstāk par citām,»
spriež būvkompānijas
«LEC» valdes priekšsēdētājs Pēteris Dzirkals, prognozējot,
ka pavisam drīz šim
disbalansam pienāks
gals.
Par būvniecības «bumu» un
pārmaiņām, kas šo jomu sāk
skart tieši pašlaik, saruna ar
«LEC» valdes priekšsēdētāju
P.Dzirkalu.
Jelgavnieki jūsu darbu
jau var novērtēt Jelgavas
Sporta hallē, kuras būvnieks ir «LEC», bet pašlaik
jūsu kompānija uzvarējusi
konkursā un jau sākusi 4.
vidusskolas piebūves celtniecību.
Jā, tāds pirmais mūsu lielākais darbs Jelgavā bija Sporta halles būvniecība. Teikšu
godīgi – atbildības sajūta bija
dubulta, jo pats savulaik esmu
absolvējis 2. vidusskolu, pie
kuras arī tapa halle. Lielā
kompānijā vadītājs ne vienmēr
pārzina katra projekta detaļas,
bet šajā gadījumā gan es centos
iedziļināties pat sīkumos. Man
kā būvniekam ir patīkami
strādāt Jelgavā, jo sadarbība
ar pasūtītāju (pašvaldību) ir
tiešām sekmīga. Arī pašlaik 4.
vidusskolas būvniecība uzsākta veiksmīgi un darbi rit pēc
grafika.
Nevar noliegt, ka bieži
vien, sākot projektus, beigu
termiņi ir visai optimistiski, taču pabeigt būvniecību
ne vienmēr izdodas, iekļaujoties tajos. Kādi ir biežākie
iemesli?
Tās var būt neskaitāmas
nianses, kas darbus aizkavē, un
objekts netiek nodots laikus,
taču visbiežāk tās ir lietas,
kas atklājas jau būvējot un
kuru novēršana prasa papildu
termiņus. Būvnieks jau balstās
uz pasūtītāja datiem, kurus sākotnēji pārbaudīt ir ļoti grūti,
bet darba procesā nepilnības
atklājas. Piemēram, kādā zemesgabalā veikta ģeoloģiskā
izpēte – paraugi kārtībā, taču,
sākot rakt, atklājas, ka ne visur
grunts ir tāda kā paraugos...
Otra tipiskākā problēma – ne-

Skaitļi runā

Izklaide 8%

atbilstības projektā, detaļas
pretrunīgas. Un tas var radīt
ne tikai kavēšanos, bet pat
darbu apturēšanu.
Gaidīju, ka jūs kā vienu
no iemesliem minēsiet darbaspēka trūkumu.
Ja jūs man šo jautājumu uzdotu pirms mēnešiem diviem,
tā arī būtu teicis, taču pašlaik
situācija mainās – būvniecības
nozarē iestājies lūzums.
Jūs tēmējat uz kredītu
ierobežojumiem un ekonomiskās situācijas izmaiņām
valstī?
Mēs, protams, varam diskutēt
– tas bija vai nebija pretinflācijas ierobežošanas pasākums,
taču kreditēšanas nosacījumi ir
mainījušies, līdz ar to arī strauji augošais nekustamā īpašuma
tirgus piedzīvo izmaiņas. Būvniecība jau pārsvarā notiek,
izmantojot kredītlīdzekļus – tā
tas ir jebkurā valstī, ka mājokļu
tirgus iet roku rokā ar hipotekāro kreditēšanu. Šobrīd šī
kredītu piebremzēšana rada arī
psiholoģisku faktoru – cilvēks
vēl tā īsti nesaprot, kas notiks
tālāk, tāpēc tik vērienīgi jauni
projekti vairs netiek uzsākti: es
domāju – dzīvojamo māju būvniecības sektorā. Pašlaik jau
daļa kompāniju, kas strādāja
šajā jomā, palikušas bez darba un tas likumsakarīgi rada
jaunus apstākļus darbaspēka
tirgū. Nu jau pamazām varam
teikt, ka darba devējs var sākt
izvēlēties nevis vienīgo, kurš
gatavs strādāt, bet labāko.
Vienu brīdi jau patiesi
radās iespaids, ka katrs
bezdarbnieks ar lepnumu
sevi sauc par celtnieku.
Tas ir fakts – lielai daļai tā
saucamo celtnieku prasības nu
nekādi neatbilst viņu kvalifikācijai. It sevišķi tas ir jauniešu
vidū, kas pat bez izglītības
iesaistās celtniecībā, taču viņu
ambīcijas jau no paša sākuma ir
neizmērojamas. Protams, līdz
šim visu diktēja pieprasījums
– celtniekus vajag, samierinies
ar neprofesionāli un esi spiests
maksāt nesamērīgi augstu
algu. Taču ilgi tas vairs neturpināsies.
Kādas jūs prognozējat šīs
pārmaiņas?
Agri vai vēlu parādīsies celtnieki bezdarbnieki. Protams, es
nerunāju par labu speciālistu
– tāds darbu atradīs vienmēr,
bet tiem, kuri bija pieraduši
tikai prasīt lielas algas, taču
kvalifikācijas nekādas, savas
perspektīvas būs jāpārvērtē.
Es prognozēju, ka arī algas ja
ne samazināsies, tad iesaldētas gan tiks. To diktēs tirgus
– pasūtījumu būs mazāk, darbaspēks pietiekams, lai varētu
izvēlēties. Var jau būt, ka tieši
uz algu samazinājumu darba
devējs neies, taču, kamēr citās

«Būvniecībā situācija mainās – no trakā celtniecības «buma»
esam nonākuši līdz brīdim, kad atsevišķas kompānijas līdz ar
dzīvojamo ēku sektora celtniecības mazināšanos jau palikušas
bez darba. Arī darba devējs nu var izvēlēties nevis vienīgo, bet
labāko strādnieku, un tas ir tikai sākums,» atzīst būvkompānijas
Foto: JV
«LEC» valdes priekšsēdētājs Pēteris Dzirkals.
nozarēs algas noteikti vēl augs, tāko, nevis kvalitatīvāko. Tāds
būvniecībā tās, visticamāk, neliels piemērs – šobrīd liela
paliks līdzšinējās.
projekta gaitā būvējam pagaidu
Vai arī jūsu uzņēmumā tā māju, kurā tā darbiniekiem
ir problēma?
apmesties projekta realizācijas
«LEC» situācija ir mazliet ci- laikā. Ne velti es uzsvaru lieku
tāda – mēs jau no paša sākuma uz vārda «pagaidu» – taču šādā
sev bijām diktējuši citas prio- pat tehnikā visbiežāk top arī
ritātes. Darbamūsu jaunuzcelspēka trūkums
Tas ir fakts – lie- tie privātmāju
nekad nav bijis
ciematiņi. Un
lai daļai tā sau- tad kāds vēl brīšķērslis sekmīgai projekta
par to slikto
camo celtnieku nās
realizācijai – tā
kvalitāti. Provairāk ir uzņēprasības nu ne- tams, cilvēkam
muma darba
aizliegt
kādi neatbilst nevar
plānošana:
pirkt lētāko – tā
apņemamies
viņu kvalifikā- ir viņa izvēle,
to, ko zinām,
taču es tādā
cijai. It sevišķi mājā negribētu
ka spēsim paveikt.
jauniešiem, kas dzīvot.
Neesam arī
Sava loma
iesaistījušies
ir bez izglītības ir arī tam, ka
privātmāju
privātmāju
un pieredzes, šie
būvniecības
būvnieki mēdz
sektorā. Kātaču viņu ambī- pazust bez pēpēc? Tāpēc, ka
dām, tiklīdz
cijas ir neizmē- r o d a s p i r m ā s
tā kvalitāte vēl
pavisam neseproblēmas.
rojamas
nā pagātnē neNebūsim naivi
atbilda mūsu
– ēnu ekonomimērķiem. Kvalitāti izvēlas ka pastāv un pastāvēs ne tikai
pasūtītājs, bet privātmāju sek- Latvijā, bet jebkurā pasaules
torā visbiežāk tiek spiests uz lē- valstī, taču tāda situācija, kā

pie mums, ir absurda – privātmāju būvniecības sektorā 90
procenti tiek būvēti nelegāli
bez līgumiem, bez nodokļu
nomaksas. Protams, galvenais
arguments: tas visu vēl vairāk
sadārdzinātu. Absurds! Tad
jau varam dzīvot pēc principa,
ka nodokļus maksāt vispār nav
izdevīgi. Šī negodīgā konkurence katastrofāli grauj normālu
būvniecības tirgu – vieni godīgi
maksā nodokļus, bet otri – ne.
Vai tagad, mainoties situācijai būvniecības tirgū,
ieguvējs nebūs pasūtītājs?
Iespējams, ka zināmā mērā
tā tas varētu būt. Ja celtniecības tempi samazinās,
darbaspēks kļūst pieejamāks,
var izvēlēties labāko un tātad
cerēt uz kvalitatīvāku rezultātu, kā arī izmaksām vismaz
par darbaspēku nevajadzētu
pieaugt.
Jūsu kompānija daudz
strādā ar valsts un pašvaldību pasūtījumiem – minējāt arī, ka sadarbība ar
Jelgavas pašvaldību izveidojusies sekmīga.
Jā, tā nav liekuļošana – Jelgava tiešām attīstās. To es
redzu ne tikai kā būvnieks,
bet arī kā cilvēks, kurš šeit
dzīvo. Jelgavā top ne tikai komerciāli objekti, bet attīstās
sociālās infrastruktūras būves. Ticiet man, apbraukājot
citas Latvijas pilsētas, man
ir iespēja salīdzināt. Jelgava
attīstās straujāk par daudzām
citām. Arī man kā būvniekam
šeit strādāt ir patīkami, jo
pašvaldība izprot būvnieka
darba specifiku, veidojas produktīva sadarbība.
Lielos vilcienos jau šādi
procesi pašvaldībās ir reglamentēti un tam būtu jārit
visai līdzīgi kā Jelgavā, tā
citā pilsētā.
No vienas puses, tā tas ir,
taču realitāte ir pavisam cita.
Jelgavā jūti, ka pašvaldība
patiesi ir ieinteresēta, lai iesāktais projekts būtu realizēts
laikus, un to uzskata nevis par
būvnieka problēmu, bet risina
jautājumus. Katru problēmu
var risināt dažādi. Ir pašvaldības, kas strikti turas pie
iestrādātās sistēmas – būvnieks realizē pasūtījumu, rodas problēmas, raksta domei,
dome divu nedēļu laikā sniedz
atbildi, ja kaut kas neskaidrs,
sarakste turpinās. Varat iedomāties – ja darbu vadītājam
jānodarbojas ar saraksti, tad
būvniecība uz priekšu neiet.
Taču Jelgavā pierāda, ka var
arī citādāk – rodas problēma,
un tā nekavējoties tiek risināta. Izrādās, nevajag ne sešas
komisijas dažādos sastāvos,
ne bezgalīgu saraksti, lai sekmīgi darbu turpinātu. Tā jau
ir pašvaldības nostāja.

Lasītāju nozīmīgākie Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas apmeklējuma mērķi 2006. gadā

Mūžizglītība, tālākizglītība 28%

Mācības 64%

Pilsētnieks vērtē

Ko jums nozīmē
Adventes laiks?

Andris
Nolbergs,
autostāvvietas dežurants:
– Tas ir pirmssvētku laiks,
kad iegādāts
un mājās pārnests Adventes vainags, kurā ik
svētdienu tiek aizdegta jauna
svecīte. Gaišums un miers. Bet
tuvāk Ziemassvētkiem tiek pirktas
dāvanas saviem mīļajiem.
Linda,
pārdevēja:
– Miers, klusums, atpūta
kopā ar ģimeni, mājas
rotāšana. Tra
dicionāli šajā
laikā mēs visa
ģimene ik svētdienu apmeklējam
baznīcu. Un noteikti, gatavojoties
Ziemassvētkiem, draudzenei palūdzu izveidot Adventes vainagu, lai
radītu īpašu svētku sajūtu mājās.
Agnese
Oļševska,
LLU projektu
vadītāja:
– Tas ir Ziemassvētku
gaidīšanas
laiks, kad ģimene vairāk
turas kopā. Mājās paši pinam Adventes vainagu, kurā ik svētdienu
aizdedzinām svecīti. Adventes
laikā parasti vairāk aizdomājamies
arī par saviem mīļajiem – radiem,
draugiem – un dodamies viņus
apciemot.
Liene Borisa,
šuvēja:
– Tepat Driksas ielas tirdziņā parasti
iegādājamies
Adventes vainagu, lai būtu
svētdienās kur
svecītes aizdegt. Bet, manuprāt,
Adventes laiks ir gaišuma un
mīļuma svētki ikvienai ģimenei.
Protams, neiztiekam arī bez dāvanu sarūpēšanas, bet ciemošanos
pie radiem atstājam laikam pēc
Ziemassvētkiem.
Ieva
Pļavniece,
skolniece:
– Adventes
laiks man saistās ar svecītēm, siltumu,
gaišumu un
mirkli, kad
mēs ļoti gaidām Ziemassvētkus.
Parasti šajā laikā, ģimenes lokā
aizdedzot svecītes, notiek biežākas
pasēdēšanas. Jau laicīgi tiek padomāts arī par Ziemassvētku dāvanām vecākiem, māsām, brāļiem,
vecvecākiem, draugiem. Parasti
uzpinu arī Adventes vainagu.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
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Invalīdi apgūst datorprasmes
 Kristīne Pētersone

Gribējās pārmaiņas,
mācīties, atrast darbu,
jaunu sabiedrību – tie
ir galvenie argumenti,
ko uzsver invalīdi, kas
pašlaik Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā (JRPIC)
apgūst kvalifikāciju
– programmēšanas
tehniķis vai datorsistēmas tehniķis.
Šāda iespēja 41 invalīdam ir
projekta «Profesionālās izglītības pieejamības uzlabošana
invalīdiem Zemgales reģionā»
gaitā – mācības sākās jau šogad
janvārī un ilgs līdz 2008. gada
jūnijam. JRPIC direktores
vietniece Ingrīda Muraškovska stāsta, ka kursanti ne tikai
iegūs 3. profesionālā kvalifikācijas līmeņa specialitāti, bet

Vienā naktī
aiztur 13
narkomānus
 Ritma Gaidamoviča

Vienā naktī kādā naktsklubā Jelgavas policistiem izdevies aizturēt
13 personas gan narkotisko vielu reibumā, gan
glabājot tās – tas notika
šomēnes. Kopumā šajā
gadā par narkotiku izgatavošanu, iegādāšanos un glabāšanu sākti
jau 65 kriminālprocesi.
Jelgavas Kriminālpolicijas un
Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes
darbinieku veiktajā profilaktiskajā reidā kopumā tika aizturētas
15 personas.
Jelgavas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes (JPRPP) preses
sekretāre Ieva Sietniece informē,
ka policijas darbinieki vienā no
Jelgavas naktsklubiem aizturējuši
12 personas par narkotisko vielu
lietošanu un vienu personu par
to glabāšanu. Savukārt trīs personas aizturētas pilsētā – viena
par narkotiku glabāšanu un divas
personas par narkotisko vielu lietošanu. Visi aizturētie ir vīrieši.
Aizdomās par narkotisko vielu
glabāšanu naktsklubā aizturēts
1985. gadā dzimis vīrietis, pie
kura atrastas divas tabletes
ekstazi un vīstoklītis ar narkotiku saturošām vielām. Savukārt otrs, 1985. gadā dzimušais
puisis, aizturēts pilsētā ar marihuānu. Visām atrastajām vielām
nozīmēta ekspertīze.
Abām aizturētajām personām
piemērots ar brīvības atņemšanu
nesaistīts drošības līdzeklis. Taču
personām, kuras tika aizturētas
aizdomās par narkotisko vielu
lietošanu, tiks piemērots administratīvais sods, kas paredz
naudas sodu līdz septiņdesmit
pieciem latiem vai administratīvo
arestu uz laiku līdz piecpadsmit
diennaktīm.
I.Sietniece atzīst, ka šādi reidi
tiek rīkoti regulāri, pastiprināti
uzmanību pievēršot tām izklaides
vietām, kurās ir augsts reģistrēto
pārkāpumu skaits.
Šā gada 11 mēnešos JPRPP par
narkotisko un psihotropo vielu
neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos un glabāšanu uzsākusi 65
kriminālprocesus, sastādīti 105
administratīvie protokoli.

viņiem tiks nodrošinātas arī
prakses vietas, kas, iespējams,
perspektīvā varētu kļūt par
viņu nākamo darba vietu.
Projekts ir unikāls, jo mācības Jelgavā notiek tikai dažas
reizes mēnesī, taču pārējo laiku
kursantiem ir iespēja vielu apgūt mājās. «Par projekta līdzekļiem viņiem mājās uzstādīti datori un interneta pieslēgums, tā
nodrošinot iespēju tālmācībai,»
tā I.Muraškovska.
«Grēks būtu šādu iespēju
neizmantot – tev visu sagādā,
atliek vien mācīties,» saka Deniss no Bauskas, kurš jau labu
laiku domājis par šādas profesijas apguvi. «Šobrīd sēžu mājās
un mācos, taču zinu: kad iegūšu
kvalifikāciju, man darbs būs
– esmu jau runājis ar potenciālo
darba devēju. Ja nebūtu projekta, šādas pārmaiņas manā dzīvē
nebūtu,» atzīst Deniss.
Arī jelgavniece Irina teic, ka

Deniss
(priekšplānā)
no Bauskas
uzsver, ka
projekta
mācību
programma
izstrādāta
profesionāli
un iegūtās
zināšanas
programmēšanā viņam
ļaus nākotnē
iekļauties
darba tirgū.
Foto: JV
mācības viņai dod lielu cerību
pašreizējo darbu noliktavā
mainīt pret labāk apmaksātu.
«Šeit ir lieliski pasniedzēji,
fantastiska atmosfēra – tā ir

unikāla iespēja mācīties to, kas
patīk. Turklāt tagad arī mājās
man ir dators, internets, kas
ļauj komunicēt ar pasauli.»
Projektu realizē JRPIC sa-

darbībā ar LLU – finansiāls
atbalsts gūts no Eiropas Sociālā
fonda. Projekta kopējās izmaksas – vairāk nekā 325 tūkstoši
latu.

Atzīmēs pasaules AIDS dienu
 Daiga Laukšteina

1. decembrī visā pasaulē piemin tos, kas
miruši no AIDS. Arī
Jelgavā paredzēts gājiens un no aizdegtām
svecēm izveidot cerības simbola – sarkanās
lentītes – formu.
1. decembrī no pulksten 17 ikviens aicināts pulcēties gājienam
Raiņa parkā. Savu uzrunu sacīs
Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Jelgavas nodaļas vadītājs Jelgavas Amatniecības vidusskolas

ceturtā kursa students Mārtiņš
Meikulovs, taču izteikties varēs
ikviens, kuru HIV/AIDS izplatība
nav atstājusi vienaldzīgu.
Gājiens no Jelgavas poliklīnikas līdz Hercoga Jēkaba laukumam paredzēts pulksten 18. Galapunktā no aizdegtām svecītēm
tiks izveidota sarkanā lentīte. Šis
simbols apvieno cilvēkus, kuri
uzskata par nepieciešamību apzināt HIV/AIDS problēmu.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vecākā speciāliste darbā ar
personām, kurām ir atkarības
problēmas, Mārīte Ose informē, ka pasākumā tiks dalīti arī

prezervatīvi, jo tieši to lietošana
ir pirmais solis, lai ierobežotu
nāvējošās slimības izplatību.
Pasākumu organizē Latvijas
Sarkanais Krusts.
AIDS dienu sāka atzīmēt 1988.
gadā. Patlaban līdz 2010. gadam
noteiktais piemiņas dienas moto
ir «Stop AIDS! Turiet solījumu
– apturiet AIDS!». Bet šā gada
īpašā tēma skan: «Iesaisties un
esi līderis!»
Nav noslēpums, ka viena no saslimšanas riska uzvedības grupām
ir intravenozo narkotiku lietotāji.
Un to skaits diemžēl pieaug arī
Jelgavā. Ja 2005. gadā atkarību

profilakses kabineta pirmreizējo
klientu skaits bija 45, pērn – 28,
tad šā gada deviņos mēnešos – jau
155. Kopumā šā gada deviņos mēnešos kabinetā vērsušies 257 no
narkotikām atkarīgie jelgavnieki,
bet pērn – 215.
Lai vairāk uzzinātu par HIV/
AIDS, iespējām izvairīties no
dažādām slimībām, Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes Atkarību
profilakses kabinetā Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9 reizi ceturksnī
tiek rīkota Atvērto durvju diena. Tāda būs arī 3. decembrī no
pulksten 9 līdz 11 un no pulksten
15 līdz 18.

Paldies par svētku uguņošanu
 Ritma Gaidamoviča

Lai jelgavnieki 18. novembrī vērotu krāšņu
uguņošanu, par to šajā
gadā parūpējušies 25
pilsētas uzņēmēji, kas
nepieciešamo 4000 latu
vietā saziedojuši 6100
latus. Jelgavas pašvaldība un Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asociācija
uzņēmējiem izsaka pateicību.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas valdes priekšsēdētājs
Imants Kanaška «Jelgavas Vēstnesim» atklāj, ka galvenās raizes
salūta dienā sagādājuši laika
apstākļi, taču, lai arī debesis apmākušās, uguņošana notikusi, kā
plānota. «Taču vislielākais paldies
par šo krāšņo svētku salūtu jāsaka
pilsētas uzņēmējiem, kas šogad
bija ļoti atsaucīgi, kopā saziedojot
6100 latu, kas ir krietni vairāk par
iepriekšējos gados savākto naudas
summu,» teic I.Kanaška.
Kopā ar pērnā gada atlikumu

šogad salūtam saziedotā summa
bija 6895 lati, bet tā organizēšanai bija nepieciešami 4500 lati.
I.Kanaška skaidro, ka atlikušie
2395 lati tiks taupīti nākamajam salūtam, bet viņš arī pieļauj
iespēju, ka daļa no naudas tiks
ieguldīta Jaungada muzikālajā
pirotehnikas pārsteigumā. Taču
par to vēl jāvienojas ar aģentūras
«Kultūra» speciālistiem.
Šajā gadā liela bijusi ne tikai
pilsētas uzņēmēju atsaucība, bet
krietni audzis arī salūta vērotāju
skaits.
«Šā gada kopējais uguņošanas ilgums bija 16 minūtes. Lai
salūtu padarītu interesantāku,
izmantojām Latvijā vēl neredzētus
izstrādājumus, piemēram, «Pūķa
aci», «Ķīnas vētru», «Tremendo
diadēmas», «Saturna gredzenus»,
kriskrosu efektus un citus. Tā
bija sinhronizēta no vairākām
vietām, ar vienādiem augstumiem, lai, ievērojot laika apstākļu
īpatnības, maksimāli izvairītos no
dūmu miglas rašanās,» teic SIA
«Jelgavas Lija» direktors Jānis
Tauriņš.

Paldies par ziedojumiem
valsts svētku uguņošanai!
• SIA «Vendena» (Jelgavas nodaļas vadītājs Egīls Segliņš) – Ls 300
• SIA «Kanclers plus» (direktors Edmunds Barkāns) – Ls 100
• SIA «Jelgavas Autobusu parks»
(valdes loceklis Pēteris Salkazanovs) – Ls 500
• a/s «DnB NORD Banka»
(Jelgavas filiāles direktore Dace Vanaga) – Ls 400
• SIA «Alis» (valdes loceklis Aivars Šembels) – Ls 500
• SIA «Kulk» (direktors Gunārs Bubulis) – Ls 500
• a/s «Zemgales piens» (valdes loceklis Raimonds Golgāns) – Ls 150
• SIA SK «Zemgale» (direktors Armands Ozollapa) – Ls 100
• SIA SK «Zemgale – V» (direktors Armands Ozollapa) – Ls 200
• SIA «Baltkom TV SIA» (direktors Andris Strautiņš) – Ls 100
• SIA «Jelgavas tipogrāfija» (valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis) – Ls 100
• SIA «CBS «Igate»» (valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns) – Ls 500
• SIA «DAKC» (valdes loceklis Aivars Rimgailis) – Ls 350
• a/s «Balva» Jelgavas filiāle (vadītāja Broņislava Dzene) – Ls 100
• SIA «3C» (direktors Aigars Buķevics) – Ls 200
• SIA «UNI – SAN» (rīkotājdirektors Imants Šneps) – Ls 70
• SIA «Velis A» (direktors Aldis Knāviņš) – Ls 30
• SIA «Aleja D» (direktors Andris Drēska) – Ls 500
• t/c «Valdeka» (direktore Velga Romāne) – Ls 500
• SIA «Janotex» (valdes priekšsēdētāja Kristīne Tomase) – Ls 100
• SIA «Rimts» (direktors Juris Veiss) – Ls 300
• SIA «Prestižs» (direktors Armands Zēbergs) – Ls 100
• SIA «Jelgavas Pils aptieka» (īpašniece Dina Kurzemniece) – Ls 100
• SIA «Būvmateriālu veikals «Pilsēta»»
(valdes loceklis Ivars Bulašs) – Ls 200
• SIA «Jelgavas Lija» (direktors Jānis Tauriņš) – Ls 100

Heijā, heijā, pulkā nāc!
 Ritma Gaidamoviča

mežā pie lieliem un maziem
zaķiem. Viena no pasākuma
Jau 13. reizi Jelgavas
organizatorēm Vineta Trankale
Sporta servisa centrs 1.
stāsta, ka pasākumā piedalīties
decembrī pulksten 11
aicināti visi Jelgavas bērni veJelgavas Sporta hallē
cumā no pieciem līdz astoņiem
pirmsskolas vecuma
gadiem, kā arī viņu vecāki.
bērnus un viņu vecā«Šogad darbība norisināsies pakus aicina uz sporta
saku mežā, kur dažādas jautras
svētkiem «Heijā, heijā,
rotaļas un stafetes būs sagatapulkā nāc!».
vojuši pasaku meža iemītnieki
– zaķi,» stāsta V.Trankale. Viņa
Šogad to darbība risināsies arī atzīst, ka šogad pirmsskolas

izglītības iestāžu pedagogi un
pārējie svētku organizatori bērniem sagatavojuši īpaši jautras
un atraktīvas rotaļas – speciāli
šīm stafetēm iegādāts jauns inventārs, kas bērniem labāk ļaus
iejusties pasaku mežā un darboties kopā ar tajā mītošajiem
zaķiem. Sporta spēles un iecerētās stafetes hallē norisināsies
divas stundas. Bērni darbosies
piecās komandās. V.Trankale
teic, ka šajā gadā padomāts arī

Īsi
 Jelgavas domes sēdē pieņemti
2007. gada budžeta grozījumi, kas
noteica šā gada Jelgavas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus
46 999 254 latu apmērā. Attiecīgi
palielināti arī pamatbudžeta izdevumi. Jelgavas pamatbudžeta

ieņēmumu palielinājums kopumā ir 349 739 lati, no tiem

nodokļu ieņēmumi palielinās par
72 921 latu, šīs summas lielāko
daļu veido nekustamā īpašuma
nodokļa kāpums – 46 816 lati.
Pieaugumu galvenokārt veido
valsts piešķirtās mērķdotācijas 119
659 latu apmērā. Lielākā daļa no
valsts mērķdotācijām – 113 985
lati – paredzēta valsts finansētiem
projektiem – Jelgavas 3. pamatskolas, 1. internātpamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanai
un renovācijai. Attiecīgi palielināta
arī izdevumu sadaļa – 184 080 latu
papildus novirzīti kompensācijai
Jelgavas Autobusu parkam. Izglītības jomai finansējums palielināts
par 115 736 latiem. Pašvaldības
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi palielināti
par 22 000 latu. Atpūtai, kultūrai
un reliģijai – palielinājums par 13
257 latiem.
 Pamatojoties uz SIA «Jelgavas
pilsētas slimnīca» valdes locekļa
Andra Ķipura iesniegumu, domes

deputāti nolēmuši atļaut
ieķīlāt slimnīcas nekustamo
īpašumu. Iesniegums pamatots

ar nepieciešamību ņemt kredītu
375 tūkstošu latu apmērā, kas
izmantojams kā priekšfinansējums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam «Neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības
un infrastruktūras uzlabošana SIA
«Jelgavas pilsētas slimnīca»».
 Jelgavas dome atteikusi

SIA «NEUGAO» izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai
Skolotāju ielā 2, pamatojoties

uz Azartspēļu un izložu likuma
pantiem, kas nosaka pašvaldībai
pienākumu izvērtēt, vai azartspēļu
organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu. Novembrī Jelgavas pašvaldība organizēja
pilsētas iedzīvotāju aptauju, kurā
lūdza izteikt viedokli par azartspēļu zālēm pilsētā. Pašlaik Jelgavā
darbojas 23 azartspēļu zāles.

 Šodien, 29. novembrī,
pulksten 10 Latvijas Lauksaimniecības universitātes
aulā notiks bezmaksas seminārs par zāliena un puķu
sēklu sortimentu un pielietojumu, ko organizē SIA «Mauriņš».
Kā lektori seminārā piedalīsies
gan SIA «Mauriņš» valdes locekle Sarmīte Neimane, gan firmas
«Gesellschaft für Grün GmbH»
pārstāvis Joahims Orbergers,
kurš informēs par zāliena sēklu
kvalitātes kritērijiem un citiem ar
zālienu saistītajiem jautājumiem,
piemēram, sporta laukumu zālienu
ierīkošanu, kā arī par to, kā ilgstoši
uzturēt mitrumu balkona kastēs.
Seminārā piedalīsies arī Andreas
Hasenmillers no firmas «Flora
Frey GmbH», kurš savukārt interesentiem klāstīs par puķu sēklu
sortimentu un modes tendencēm
puķkopībā 2008. gadā, informē
SIA «Mauriņš» sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Leiburga.

 Jelgavas domes deputāti
nobalsoja par ielas sarkanapar vecāku iesaistīšanu dažādās jās līnijās esošās koka dzīvonodarbēs. Pasaku mežā bērniem jamās ēkas Pulkveža Brieža
būs ne tikai jāsporto, bet arī ielā 25 nojaukšanu, ko uzdots
jāiedzīvojas fantāziju pasaulē organizēt Īpašumu konversijas
– viņi varēs gatavot dāvanas pārvaldei. Ēka ir vecāka par 50
Ziemassvētkiem, kā arī baudīt gadiem un atrodas avārijas stādeju kolektīva «Vēja zirdziņš» voklī. Pašvaldības īpašumā esošo
priekšnesumu. Ņemot vērā, dzīvokļu īrniekiem nolemts izīrēt
citu dzīvojamo platību. Lēmums
ka tās būs dažādas sportiskas par ēkas nojaukšanu saskaņots ar
aktivitātes gan bērniem, gan ve- Valsts kultūras pieminekļu aizsarcākiem, uz pasākumu jāierodas dzības inspekciju.
sporta apģērbā. Visas aktivitātes
Kristīne Pētersone
ir bez maksas.
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Apzog
dzīvokļus,
māju un
interneta
salonu
 Ritma Gaidamoviča

Trīs dienu laikā Jelgavā
apzagti četri dzīvokļi,
viena māja un viens
interneta salons. Tas
ir pēdējā laika vērienīgākais zādzību skaits
dažās dienās. Policijai ir
aizdomas, ka tas varētu
būt viena cilvēka roku
darbs.
Jelgavas pilsētas un rajona
Policijas pārvaldes preses sekretāre Ieva Sietniece informē, ka no
piektdienas līdz svētdienai apzagti
divi dzīvokļi Ganību ielā – vienā
no tiem paņemti vairāk nekā 800
latu, otrā – dators, sporta apģērbs,
apavi, magnetofons, alkohols un
nauda; apzagti arī dzīvokļi Loka
maģistrālē, kur paņemta datortehnika, Kalnciema ceļā un māja
Garozas ielā, no kuras zagļi aiznesuši dažādas vērtīgas mantas.
«Policija pieļauj, ka šos pārkāpumus veikusi viena persona
vai grupa. Par savu mērķi zaglis
izvēlējies pirmā stāva dzīvokļus,
kuros iekļuvis pa balkonu vai
logu, to izsitot,» stāsta I.Sietniece.
Viņa arī atzīst, ka zaglis visas darbības veicis pēc iepriekš izplānotas
stratēģijas – novērojis, kad mājas
saimnieki atstājuši savu dzīvesvietu, un tad iekļuvis tajā, lai paņemtu sev tīkamākās lietas. Minētās
zādzības notikušas vakara pusē,
taču dažādos laika posmos.
Zagļu neskarts nedēļas nogalē
nav palicis arī interneta salons
IK «Admin», kas atrodas Čakstes
bulvārī. No tā iznesti trīs datoru
procesori un neliela naudas summa. Policija patlaban vēl noskaidro, kā zagļi tur iekļuvuši, tāpēc
nav zināms, vai pastāv iespēja, ka
arī šo zādzību veicis tas pats, kas
iekļuvis dzīvokļos.
I.Sietniece atzīst, ka parasti
šādas darbības zagļi veic garākās
brīvdienās, tad arī policija pastiprināti lūdz iedzīvotājus uzmanīt
savas mājvietas. Par minētajām
zādzībām uzsākti kriminālprocesi
un sods par šādu pārkāpumu var
būt brīvības atņemšana līdz 10
gadiem ar mantas konfiskāciju
vai bez tās.
Jelgavas policija lūdz atsaukties
visus jelgavniekus, kas minēto
dzīvokļu apkaimē pagājušās nedēļas nogalē manījuši ko aizdomīgu, zvanot pa tālruņiem 02 vai
3004204.
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Māca ietaupīt un
saudzēt apkārtējo vidi
 Ritma Gaidamoviča

Noslēgusies divas nedēļas ilgusī energoekonomiska apgaismojuma kampaņa Jelgavas
iedzīvotājiem, kuras
laikā jelgavniekiem
tika dota iespēja iepazīties ar ekonomisku
apgaismojumu un uzzināt, kā var ietaupīt
līdzekļus uz apgaismojuma rēķina un kā
tādā veidā var saudzēt
vidi.
SIA «Ekodoma» projektu koordinatore Līga Ozoliņa «Jelgavas
Vēstnesim» atklāj, ka Jelgava
par akcijas «Vairāk gaismas par
mazāku naudu» norises vietu
izvēlēta, jo šī ir ceturtā lielākā
Latvijas pilsēta, kas jau sākusi
domāt par ekonomisku apgaismojumu, uzstādot ekonomiskas
spuldzes pilsētas ielās.
«Šī bija pirmā reize, kad ekonomisko spuldžu ražotāji devās
pie iedzīvotājiem un sniedza
informāciju par savu produkciju,
izvietojot apgaismojuma stendus
11 tirdzniecības vietās. Turklāt
kampaņas laikā tika apmācīti
tirdzniecības vietu pārdevēji
sniegt pareizu un kvalitatīvu
informāciju pircējiem par ekonomisku apgaismojumu,» teic
projektu koordinatore. Papildus
sagatavoti arī bukleti par energoekonomiskajām spuldzēm, lai
veicinātu Jelgavas iedzīvotāju
izpratni par to izmantošanas
priekšrocībām. Tajos apkopota
informācija, kur var iegādāties
ekonomiskās spuldzītes, paskaidrots, kā var ietaupīt, iegādājoties tieši šādas spuldzes, kā
viņi to var aprēķināt un ko darīt
pēc tam, kad spuldze izdegusi.
Projektu koordinatore teic,
ka visvieglākais veids, kā ietaupīt, ir iegādāties ekonomisko
spuldzīti, jo tā salīdzinājumā ar
kvēlspuldzi patērē daudz mazāk
elektroenerģijas. Taču, neskatoties uz to, tai ir tāda pati gaismas

atdeve. Bet vēl svarīgāks ir faktors, ka, lietojot šādas spuldzes,
mēs saudzējam apkārtējo vidi.
L.Ozoliņa stāsta, ka kvēlspuldzītes nesatur dzīvsudrabu, līdz
ar to tās varam izmest parastajās
atkritumu urnās, bet, ņemot
vērā, ka ekonomiskās spuldzītes satur dzīvsudrabu, kas ir
bīstams gan mūsu veselībai,
gan videi, tās jānodod speciālās
vietās. Jelgavā tas iespējams
divās vietās – SIA «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» Dobeles
šosejā 34 darba dienās no pulksten 8 līdz 17 un SIA «Zemgales
metāls» Dzelzceļnieku ielā 8a
katru darba dienu no pulksten 8
līdz 12 un no 13 līdz 17. Uz šiem
nodošanas punktiem ikviens
jelgavnieks var aizgādāt dienasgaismas, energoekonomiskās,
augstspiediena un zemspiediena
spuldzes, taču tās nedrīkst būt
saplēstas un netīras. Netiek
pieņemtas kvēlspuldzes un halogēnspuldzes.
Ne tikai Jelgavas elektropreču
veikali iesaistīti dažādās akcijās.
No septembra desmit Jelgavas
vispārizglītojošās skolās mazāko klašu skolēniem notika
zīmējumu un komiksu konkurss
«Iepazīsimies ar ekonomisko
spuldzīti». Bet 8. un 9. klašu
audzēkņi aprēķināja, cik naudas
būtu iespējams ietaupīt, ja mājās
kvēlspuldzes tiktu nomainītas
ar energoekonomiskajām. Savukārt sešu Jelgavas vidusskolu
vecāko klašu skolēniem no 12.
līdz 23. novembrim tika rīkotas informācijas dienas, kurās
projekta atbalstītāji stāstīja par
ekonomisku apgaismoju, tā nozīmi ikdienā un ietekmi uz vidi.
Kampaņas noslēguma pasākumā 23. novembrī tika apbalvoti
36 labākie, centīgākie skolēni,
kas piedalījās visos kampaņas
rīkotajos konkursos un saņēma
dažādas balvas no akcijas organizatoriem – pildspalvas, krūzes,
spuldzes un citas piemiņas veltes
no «Osram», «Philips Latvija».
Jelgavas 4. vidusskolas 6.
klases skolniece Katrīna Vildava

Biedrība «Vecāki JELGAVAI»
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, tel.29420052,
reģistrācijas Nr.40008067877, pamatojoties uz EZ/Norvēģijas finanšu
instrumenta NVO fonda grantu programmas
«NVO kapacitātes stiprināšanas programma» Nr. 2007. NVOF2.1.
•izsludina iepirkumu «Par mācību organizēšanu vecāku apgaitu grupu dalībniekiem», identifikācijas numurs BVJ 2007/3, līdz summai
LVL 9999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati), bez 18
(astoņpadsmit) % PVN.
Kontaktpersona informācijas saņemšanai par iepirkumiem Inga Liflande
(telefona numurs 28649946)
Piedāvājumus iesniegt līdz 05.12.2007. Ingai Liflandei.

Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora
(turpmāk tekstā – Regulators) lēmuma Nr. 120 (protokols Nr. 17 (103)) izraksts.
Jelgavā, 2007.gada 27.novembrī
Pamatojoties uz LR likuma «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem»
9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, 9.panta otro daļu, 20.pantu,
21.panta septīto daļu un iesniegtā tarifa projekta atbilstību LR 2001.
gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.281 «Sabiedrisko pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs» prasībām,
Padome nolemj:
1. Apstiprināt SIA «Jelgavas ūdens» (reģistrācijas numurs: 41703001321,
juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001) (turpmāk tekstā
– SIA «Jelgavas ūdens») vienoto komplekso tarifu 1,04 Ls/m³, t.sk.
ūdensapgādes tarifu 0,44 Ls/m³ un kanalizācijas pakalpojumu tarifu
– 0,60 Ls/m³ visām patērētāju grupām bez PVN.
2. Noteikt, ka 1.punktā apstiprinātie tarifi stājās spēkā ar 2008.gada
1.janvāri un tarifi ir piemērojami līdz jauno tarifu spēkā stāšanās datumam.
Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu
pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Regulatora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas
iela 6, Rīga, LV-1010) 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Regulatora priekšsēdētāja V.Prokopenko.

Pasākuma
organizatori
atzīst, ka bērnu
atsaucība,
piedaloties zīmējumu un komiksu konkursā
«Iepazīsimies
ar ekonomisko spuldzīti»,
bijusi ļoti liela.
Nedaudz kūtrāki bijuši 8. un 9.
klašu elektrības izmaksu
rēķinātāji,
tas gan esot
izskaidrojams
ar katru gadu
skolās notiekošo rēķināšanas
konkursu, ko
rīko a/s «Latv
energo».
Foto: JV
stāsta, ka komiksu konkursā
piedalījusies visa klase, taču
viņa vienīgā nokļuvusi starp
laureātiem un saņēmusi dāvanu
no akcijas organizatoriem. Meitene teic, ka komiksu konkurss
viņai ļoti paticis – pati tajā uzzīmējusi saules dzimšanas dienas

svinības, taču svinības bija jāpārtrauc, jo saulei izdzisusi spuldzīte. Pēc šī atgadījuma saule ar
viesiem devusies uz veikalu pēc
ekonomiskās spuldzītes.
«Es ceru, ka ar šīs akcijas palīdzību mēs būsim spējuši mainīt
cilvēku attieksmi un mudinājuši

viņus saudzēt apkārtējo vidi.
Jo, kā zināms, elektroenerģijas
taupīšana ir vides saudzēšana un
reizē arī finansiāls ieguvums,»
teic L.Ozoliņa. Viņa min, ka
šādas akcijas un kampaņas
varētu notikt arī citās Latvijas
pilsētās.
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Policisti uzrauga ceļu
satiksmes noteikumu
ievērošanu
« Va i k r a v a s a u t o m a šīnām, kas pieved preci
veikaliem un birojiem, ir
atļauts braukt pa gājēju
ietvēm, it sevišķi atpakaļgaitā. Tas taču apdraud
gājēju drošību!» sašutumu
«Jelgavas Vēstnesim» pauž
kāda lasītāja. Viņa novērojusi, ka minētie šoferi,
lai no transportlīdzekļa
izkrautu preci, bieži apstājas zem zīmes «Apstāties
aizliegts», savukārt policisti, viņus sodot, redzēti
reti. «Vai šādas darbības
preču piegādātājiem ir atļautas?» vaicā kundze.

K ā « J e l g a v a s Vē s t n e sim» skaidro Jelgavas Pils ē t a s u n r a j o n a Po l i c i jas pārvaldes (JPRPP)
priekšnieka palīdze Ieva Sietniece, saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem pa ietvēm,
gājēju un velosipēdu ceļiem
mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts,
izņemot ceļu uzturēšanas
un komunālo dienestu (elektroapgādes, siltumapgādes
u.tml.) transportlīdzekļus, ja
tie veic ceļu uzturēšanas, remonta vai avārijas seku likvidēšanas darbus. Pa gājēju ceļiem
atļauts braukt arī transportlīdzekļiem, kas apkalpo tirdzniecības un citus uzņēmumus,
veic ar īpašumu apsaimniekošanu saistītus darbus, kas
atrodas tieši pie šiem gājēju
ceļiem, ja nav citu piebrauk-

Ceļu uz
Bērzu
kapiem
vēl
neasfaltēs
«Kad tiks noasfaltēts Bērzu un Strautu ceļš, kas ved
uz Bērzu kapiem, tur ierīkota gājēju ietve un apgaismojums? Šis grantētais un
bedrainais ceļš ir ļoti sliktā
stāvoklī, turklāt apgaismojuma trūkums rada bīstamas situācijas,» Ilze Miezīte
«Jelgavas Vēstnesim» pauž,
ka, sākoties tumšajam un
slapjajam laikam, cilvēki,
neapšļakstīti ar dubļiem,
nevar nokļūt apkopt kapu
kopiņas.
«Bērzu un Strautu ceļš pēc
Jelgavas pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.93 «Par rakšanas
darbu veikšanu Jelgavas pilsētā» pielikuma ir starpkvartālu
(rajona nozīmes) C kategorijas
ielas, kuru apgaismošana, noasfaltēšana un ietvju ierīkošana
pēc Jelgavas pilsētas attīstības
stratēģijas nav paredzēta laika posmā līdz 2013. gadam,»
«Jelgavas Vēstnesim» norāda
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns. Viņš atklāj, ka pašlaik
Bērzu un Strautu ceļa grants
seguma uzlabošanai atbilstošos laika apstākļos paredzēti
ikmēneša greiderēšanas un
profilēšanas darbi.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

šanas iespēju, netiek traucēta
gājēju pārvietošanās un attiecīgo transportlīdzekļu masa
nepārsniedz piecas tonnas.
Viņa norāda, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
par braukšanu pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem
vai citām vietām (sadalošām
joslām, ceļa nomalēm, apstādījumiem u.tml.), kas nav
paredzētas transportlīdzekļu
braukšanai, tā vadītājam paredz uzlikt naudas sodu 40
latu apmērā. Par apstāšanos
ceļa zīmes «Apstāties aizliegts» darbības zonā – izteikt
transportlīdzekļa vadītājam
brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu piecu latu apmērā,
savukārt par stāvēšanu – 10
latu apmērā.
Tomēr ceļu satiksmes noteikumu 289. punkts paredz,
ka pašvaldība ar attiecīgu lēmumu ir tiesīga noteikt laika
posmu, kad transportlīdzekļos
drīkst iekraut vai izkraut
kravu ceļa zīmju «Apstāties
aizliegts», «Stāvēt aizliegts»,
«Nepāra datumos stāvēt
aizliegts» un «Pāra datumos stāvēt aizliegts» darbības zonā. «Jelgavas PRPP
Kārtības policijas biroja 3.
nodaļa (ceļu policija) veic
kontroli par to, kā preču piegādātāji ievēro minētās ceļu satiksmes
noteikumu prasības,» apliecina I.Sietniece.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

atbildam
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Grunts
vaļņus
likvidēs jau
nākamgad

«Jelgavas Vēstnesis» pārliecinājās – Filozofu un Rūpniecības ielas krustojumā pat ne tajās intensīvākajās satiksmes
stundās, lai veiktu pagriezienu, nākas gaidīt ilgi. Labākais
risinājums šeit būtu savienot Filozofu un Dambja ielu ar
rotācijas apli, bet te šķēršļus rada zemes privātīpašnieki.
Foto: JV

Luksofors vien
situāciju neglābs
«No rītiem ne es, ne mani
kolēģi netiekam uz darbu
– braucot pa Filozofu ielu,
ilgi jāgaida, lai varētu nogriezties uz Rūpniecības
ielu. Vai tiešām šajā krustojumā nav plānots uzstādīt luksoforu, kas regulētu
satiksmi?» sašutusi kāda
psihoneiroloģiskās slimnīcas darbiniece.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns «Jelgavas Vēstnesim»
apstiprina, ka minētajā krustojumā šķērsot Rūpniecības ielu ir

grūti gan transporta līdzekļiem,
gan gājējiem, īpaši rīta stundās.
Tomēr viņš norāda, ka luksofors
Filozofu un Rūpniecības ielas
krustojumā sarežģīto situāciju
neatrisinās, jo netālu ir tāds
pats – Dambja un Rūpniecības
ielas – krustojums ar tādām
pašām problēmām. A.Baļčūns
stāsta, ka meklēti arī citi veidi, lai sakārtotu satiksmes
kustību šajā vietā. Speciālisti
konstatējuši, ka vislabāk būtu
Filozofu un Dambja ielu savienot ar rotācijas apli, bet tas nav
iespējams, jo zeme, kas būtu
nepieciešama apļa izbūvei, ir

privātīpašums. Lai panāktu
vienošanos ar zemes īpašnieku,
var paiet pat vairāki gadi, bet
risinājums nepieciešams pēc
iespējas ātrāk.
«Pilsētsaimniecība», iesniedzot budžeta plānu 2008. gadam, ir pieprasījusi līdzekļus
luksoforu objekta projektēšanai
un izbūvei šajā krustojumā.
A.Baļčūns piebilst: «Lai gan
luksofors būs, speciālisti turpinās meklēt risinājumu, kas
derētu abos vienādajos krustojumos.»
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

Vai braukt jāmācās pilsētas centrā?
«Esmu novērojis, ka autoskolu audzēkņi, ar mācību mašīnām pārvietojoties
pa Jelgavas galvenajām
ielām, traucē pārējiem
satiksmes dalībniekiem,
it sevišķi rīta un vakara stundās,» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta Žanis
Brants. Viņš uzskata, ka
«mācībnieki» kavē satiksmi un veido sastrēgumus,
kā arī pilsētas galvenajās
ielās bieži rada avārijas
situācijas. «Viņi varētu
mācīties braukt vietās, kur
satiksme nav tik intensīva,
un tikai tad, kad iegūta
pietiekama pieredze, parādīties pilsētas centrā,»
ierosina lasītājs.

skata, ka aizliegums mācīties
braukt pilsētas centrā būtu
absurds. «Cilvēkam ir jāmācās
braukt pilsētas centrā, lai apgūtu iemaņas, saprastu patieso situāciju, kāda valda ielās,
un pierastu pie tās, jo nākamajā dienā pēc autovadītāja
apliecības iegūšanas viņš sēdīsies pie stūres un pārvietosies
pa pilsētu, tostarp centru, bez
instruktora,» pārliecināta
I.Mežote. Apgalvojumam, ka
«mācībnieki» traucē pārējiem
satiksmes dalībniekiem, instruktore iebilst: «Diendienā
vērojot uz ceļiem notiekošo,
jāsecina, ka ap 50 procentiem
autovadītāju brauc bīstami,
un mācību mašīnas ir tās,
kas nereti satiksmi ielās padara pat drošāku,» I.Mežote
Kā norāda Ceļu satiksmes akcentē, ka «mācībnieki»,
drošības direkcijas Jelgavas braucot atbilstoši satiksmes
nodaļas vadītāja Evita Pļav- noteikumiem, kaut nedaudz
niece, eksāmens, lai iegūtu liek tos ievērot pārgalvīgaautovadītāja
jiem šoferiem
a p l i e c ī b u , j ā - Ik dienu satiksmē Jelgavā pieda- un pilsētas cenlās ap 100 mācību auto.
kārto, piedatrā samazināt
Jelgavā, Bauskā un Dobelē kopā
loties pilsētas ir ap 20 autoskolu.
ātrumu. Taču
satiksmē, tādēļ Ar pirmo reizi eksāmenu noliek viņa norāda arī
arī braukšanas 55 – 57% cilvēki.
uz citu problēprasmes, vimu, kas rada
ņasprāt, jāapgūst tādā veidā. pārliecību, ka mācību mašī«Apgūt ceļu satiksmes notei- nas pilsētas centrā apgrūtina
kumus un iemācīties braukt, satiksmi. Proti, satiksmes
tostarp uzsākt un bremzēt, organizēšanu Jelgavā. «Ja tā
manuprāt, var, tikai braucot būtu ideāla un ērta visiem
pa pilsētu, redzot un izjūtot satiksmes dalībniekiem, tad
reālo situāciju uz ielām,» arī citiem autovadītājiem
E.Pļavniece teic, ka tieši tādēļ m ā c ī b u m a š ī n a s t r a u c ē t u
svarīgi ir autoskolu audzēk- krietni mazāk,» viņa piebilst,
ņiem ļaut piedalīties intensī- ka situācija šajā jomā varētu
vajā satiksmē, nevis prasmes mainīties līdz ar ielu iekārtoapgūt nomaļās ielās.
juma uzlabošanu, piemēram,
Autoskolas «Fortūna» ins- veloceliņu izbūvi. Savukārt
truktore Ingrīda Mežote uz- par «mācībnieku» klātbūtni

Foto: JV
Ik dienu ap simts mācību automašīnu izbrauc Jelgavas ielās:
pieredzējušajiem šoferiem pret to ir iebildumi, taču instruktori un CSDD speciālisti uzsver, ka, tikai piedaloties intensīvā
satiksmē, iespējams iegūt nepieciešamās prasmes. Foto: JV
«pīķa» stundās I.Mežote ir
pielaidīgāka: «Piekrītu, ka
sastrēgumu stundās, īpaši rītā
un vakarā, «mācībniekiem»
pilsētas intensīvajā satiksmē
nevajadzētu piedalīties, īpaši,
ja braukšanas prasmes vēl ir
nepārliecinošas, taču citādi
lasītāja ieteikums man šķiet
absurds,» viņa norāda.
Arī autoskolas «STNIG»
instruktoram Gintam Jumiķim
ierosinājums neļaut «mācībniekiem» iesaistīties pilsētas satiksmē šķiet aplams.
«Braukt jāmācās, kad ir intensīva satiksme, lai topošais
autovadītājs apgūtu prasmes,
kas viņam noderēs pēc tiesību
saņemšanas,» G.Jumiķis norāda – ja cilvēks būs mācījies
braukt pa nomales ceļiem,
iekļūstot pilsētas centrā, kur
ir intensīva satiksme, rastos ne
mazums problēmu gan pašam

autovadītājam, gan arī pārējiem satiksmes dalībniekiem.
«Tagad vismaz par «mācībnieka» statusu liecina M burts uz
mašīnas, taču, ja cilvēks nebūs
apguvis braukšanu pilsētas
centrā, bet ieguvis autovadītāja
apliecību, pārējie par to netiks
brīdināti,» pamato instruktors.
Viņaprāt, tieši tādēļ arī laiks,
kad satiksme ielās visintensīvākā, ir piemērotākais, lai
mācītos vadīt automašīnu un
apgūtu nianses. «Protams,
nav pieļaujams, kad pilsētas
centrā pie stūres sēžas cilvēks,
kas nekad agrāk nav vadījis
automašīnu. Tam paredzēts
mācību laukums. Saskaņā ar
noteikumiem «mācībnieks»
piedalīties satiksmē drīkst tikai
tad, kad braukšanu apguvis,»
norāda G.Jumiķis.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

«Spāru iela katru reizi
pēc greiderēšanas kļūst
aizvien šausmīgāka. Gadiem ilgi greiderējot, pret
iebrauktuvi manā teritorijā izveidojies pacēlums
(valnītis), kas apgrūtina
iekļūšanu tajā,» Ilze Miezīte novērojusi, ka pacēlumi izveidojušies arī pie
grāvjiem, līdz ar to no ceļa
nevar notecēt lietus ūdeņi,
kas sakrājas bedrēs. Pēc pēdējās greiderēšanas oktobrī
valnītis esot arī ceļa pretējā
pusē. «Kad paredzēts sakārtot Spāru ielu?» laikrakstam jautā lasītāja.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns skaidro, ka Spāru ielas
remontdarbi paredzēti 2008.
gadā. «To laikā tiks veikta ielas grunts seguma uzlabošana
– ielas seguma piebēršana ar
drupinātu granti, šķērsprofila
un garenprofila labojumi,»
A.Baļčūns norāda, ka tad arī
paredzēts likvidēt uzaudzētos
grunts vaļņus.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

Namu
Pulkveža
Brieža ielā
iekonservē

«Pulkveža Brieža ielā
līdzās Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvaldes ēkai
slejas dzeltena ķieģeļu
māja, kas celta pirms vairākiem gadiem, taču tā arī
nav pabeigta, tādējādi bojā
pilsētas skatu. Tā apjozta
ar žogu, taču kļuvusi par
«bomžu» un narkomānu
perēkli,» «Jelgavas Vēstnesim» pauž kāda jelgavniece. Viņa uzskata, ka celtni
varētu pabeigt, izveidojot
dzīvokļus.
«Dzīvojamās mājas jaunbūve atrodas Pulkveža Brieža
ielā 22. Tā pieder zemnieku saimniecībai «Varkales»,»
«Jelgavas Vēstnesim» atklāj
Būvvaldes Būvinspekcijas
vadītāja Natālija Ļubina. Viņa
stāsta, ka dzīvojamai mājai
izstrādāts un akceptēts jaunbūves rekonstrukcijas projekts
un izsniegta būvatļauja. Tas
nozīmē, ka būvdarbi ēkas rekonstrukcijā veikti likumīgi.
Pie dzīvojamās mājas jaunbūves izbūvēti arī inženiertīkli:
ūdensvads, kanalizācija un gāzesvads. «Apsekojot jaunbūvi,
nav konstatēts, ka ēkā bijuši
«bomži» vai narkomāni,» teic
N.Ļubina.
Viņa norāda, ka sakarā ar
būvdarbu pārtraukšanu jaunbūves īpašnieks to iekonservēja (ēkai uzbūvēts jumts, līdz
ar to tā nav pakļauta klimatisko apstākļu iedarbībai), iežogoja saskaņā ar Jelgavas
saistošajiem noteikumiem
un būvniecības likumdošanu.
Būvinspekcijas vadītāja apliecina, ka teritorija tiek uzturēta kārtībā.
Sagatavoja
Sintija Čepanone

6., 7.

viesstrādnieki

Viesstrādnieks.
Tikai uz laiku
«Tā ir mana deviņus gadus vecā meitiņa Filipa,»
rādot fotouzņēmumu
mobilajā telefonā, saka
Konstantīns Garbuzovs.
Jau vairāk nekā gadu
viņš dzīvo te, Jelgavā,
bet viņa ģimene – sieva
un meitiņa – Kišiņevā,
Moldovā. Viņš ir viesstrādnieks. Konstantīns
ar nelielu ironiju nosaka
– «gastarbaiters». Un
tas neesot nedz labi,
nedz slikti – tā vienkārši
dzīvē sagadījies.
Jelgavas uzņēmumā «Miko
plus» viņš strādā jau vairāk nekā
gadu. Cik vēl ilgi – to rādīs laiks.
Viņš zina vien to, ka Latvijā nepavadīs visu mūžu – vien tik ilgu
laiku, līdz, strādājot šeit, varēs
uzturēt ģimeni. «Es nezinu, ko
darīšu pēc gada, kur nu vēl to,
kurp mani dzīve aizvedīs pēc
pieciem,» saka Konstantīns un
stāsta, kā viesstrādniekam no
Moldovas dzīvojas Latvijā.

Labāk viesstrādnieks,
nevis nelegālais darbinieks

Konstantīns stāsta, ka Latvijā
nokļuva, pateicoties plašajam
interneta tīmeklim. «Vjačeslavam (SIA «Mikom plus» valdes
priekšsēdētājs – red.) vajadzēja

mies – izstāstīju viņam par savu
darba pieredzi autoelektronikas
jomā, savukārt viņš izklāstīja savas prasības un to, kā viss notiek
viņa uzņēmumā. Vienojāmies, ka
varētu pamēģināt sastrādāties,»
atceras Konstantīns. Viņš stāsta,
ka sākotnēji uz Jelgavu atbraucis
kā tūrists, lai izzinātu reālās
iespējas šeit strādāt. Vēlāk jau
sekoja darba atļauja. Sākumā tā
tika noformēta uz gadu, nu – jau
uz trim.
Izšķirties par šādu soli Konstantīnam neesot bijis sarežģīti. «Kad ģimenei nav iztikas
līdzekļu, pieņemt lēmumu nav
grūti,» viņš pamato, piebilstot, ka
apzinās – viesstrādnieka statuss
ir tikai uz laiku. Kaut arī tālu
no mājām, taču pašlaik viņš ir
priecīgs, ka var strādāt legāli,
turklāt vēl nopelnīt. Moldovā
vismaz pašlaik tas neesot iespējams. «Ekonomiskās situācijas
dēļ atrast darbu Moldovā ir grūti.
Lai arī cik kvalificēts darbinieks
būtu. Kaut kādu jau, protams,
var, taču tad vai nu atalgojums ir
pārāk niecīgs, lai varētu izdzīvot
un uzturēt ģimeni, vai arī jākļūst
par nelegālo strādājošo. Vienalga
– savā valstī vai ārzemēs. Un to
nu es nevēlos, jo esmu principiāls
pretinieks šādai iespējai pelnīt,»
saka Konstantīns. Viņš stāsta, ka
vairāki tūkstoši Moldovas iedzī-

sanāk dārgi, tieši tādēļ mūsējie
brauc prom kā tūristi,» viņš paskaidro, piebilstot, ka arī pašam
reiz bijusi doma doties peļņā uz
citām zemēm, taču aplēsis, ka
pats par savu naudu nopirkt «ceļazīmi» legālam darbam ārvalstīs
nav spējīgs.
«Un tad nāca šis piedāvājums.
Uzņēmēja solītais atalgojums un
darba apstākļi mani apmierināja,
tādēļ arī esmu šeit, Jelgavā,»
nosaka Konstantīns.

votāju kā viesstrādnieki strādā citur, taču tikai retais ir nokārtojis
nepieciešamās formalitātes, tādēļ
strādā nelegāli. «Nav noslēpums,
ka nokārtot vīzu, darba atļauju

Latvijā oficiāli strādā*
* NVA dati līdz 1. novembrim

Ukraiņi – 609
Moldovieši – 463

Uzbeki – 219

Savu darbu vērtē augstu

Pēc izglītības viņš ir inženieris
mehāniķis. «Turklāt dzīves laikā
šajā jomā esmu uzkrājis zināmu
pieredzi. Autoelektronika ir sarežģīta padarīšana – jāņem vērā,
ka mašīnā tai ir jābūt vislabākajā
kārtībā, jo auto atrodas nemitīgā
kustībā, kratās, raustās.... Un ir
vajadzīgas pamatīgas zināšanas,
lai viss darbotos nevainojami,»
sava amata specifiku paskaidro
Konstantīns.
Nav jau tā, ka viņa valstī šādus
kvalificētus speciālistus nenovērtē – ja esi gatavs strādāt, nemaksājot nodokļus, tad izdzīvot
var. Citādi – ar algu vien būs par
maz. «Pašlaik valdība Moldovā
nedara neko, lai veicinātu mazā
biznesa attīstību. Agrāk tas bija
vienkāršāk – noformēji patentu
un, samaksājot noteiktu naudas

Konstantīns
Garbuzovs no
Moldovas Jelgavā strādā mazliet
ilgāk par gadu.
Viņu darba
devējs uz šejieni
uzaicināja, jo
Latvijā, neraugoties uz augsto
atalgojumu šajā
jomā, speciālistu
autoelektronikā
ar uguni nesameklēsi.
strādājošos, tāpēc viņš bija ielicis
sludinājumu internetā. Zinot, ka
meklēju darbu, šo piedāvājumu
man parādīja brālis. Tas mani
ieinteresēja. Vispirms sarakstījā-

Izdzirdot vārdu «viesstrādnieks», ne vienam vien atmiņā pazib mūsu tautiešu uzsāktās darba gaitas citās
zemēs. Taču arī Latvija kādam šķiet gana piemērota, lai
pelnītu naudu iztikai. Uz mūsu zemi kā viesstrādnieki
visvairāk brauc Ukrainas, Moldovas un Uzbekistānas
iedzīvotāji, kas šeit atraduši labi atalgotu darbu celtniecībā, metālrūpniecībā un apkalpojošās sfērās. Par
to liecina oficiālie dati, taču līdztekus tiem mūsu valstī
pelna arī nelegālie viesstrādnieki. Šoreiz «Jelgavas
Vēstnesī» par tiem ārvalstniekiem, kas mūsu pilsētā
strādā oficiāli. Kā norāda Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles speciālisti, mūspusē uzņēmēji
šajā ziņā vēl tikai «taustās», apzina situāciju – pašlaik
oficiāli viesstrādniekus nodarbina vien četras vietējās
firmas. Izrādās, darba devēji par šādu soli nereti izšķiras tādēļ, ka atbilstošus speciālistus Latvijā ar uguni
nesameklēt.

Ceturtdiena, 2007. gada 29. novembris

summu, varēji oficiāli strādāt.
Diemžēl tagad daudzi savu «uzņēmējdarbību» veic garāžās,
nelegāli,» viņš prāto, ka zaudētāji
neapšaubāmi ir kā iedzīvotāji, tā

Krievi –193

arī valsts, jo nodokļi tai iet secen.
«Ja man būtu iespēja Moldovā
oficiāli atvērt savu firmu, es to
noteikti darītu,» tā Konstantīns.
Viņš neslēpj, ka, strādājot savā
profesijā, tur nopelnīt nevarēja.
«Uzņēmumā, kur sākumā strādāju, mums pašiem vajadzēja
iegādāties gan tehniku, gan
darbam nepieciešamos materiālus. Nekādas reklāmas, nekādas
vadības pretimnākšanas – klientu
mums bija tik, cik paši piesaistījām. Atceros, pats drukāju vizītkartes un dalīju cilvēkiem,» viņš
stāsta, piebilstot, ka, neraugoties
uz dārgajām izmaksām, kvalitāte
nedrīkstēja ciest. Viņa pārliecības
dēļ. Līdz ar to no algas nekas
daudz pāri nepalika. Taču tie,
kas šajā jomā strādāja nelegāli,
ietaupīja ne tikai uz materiāliem.
«Dažkārt es pat brīnījos, kā viņiem izdodas visu ierīkot par tik
zemu cenu. Es kā speciālists pat
saviem labākajiem draugiem nevarēju atļauties nosaukt tik mazu
cenu!» Konstantīns piebilst, ka
savu darbu vērtē augstu un nevar
atļauties kaut ko paveikt pavirši,
lai samazinātu izdevumus.
Latvijā šajā ziņā viņam viss rādās mazliet gaišākās krāsās. «Uzņēmumā, kurā strādāju, kvalitāte
ir ļoti svarīga. Un manu darbu
novērtē,» viņš teic. Protams, naudas jau nekad nebūs pietiekami,

Baltkrievi – 118

Turki – 63

taču beidzot viņš ir spējīgs par
visu samaksāt pats. «Man savos
vairāk nekā piecdesmit gados
bija kauns – lai uzturētu ģimeni,
man bija jālūdz nauda no saviem
vecākiem,» tā Konstantīns.

Nejūtas kā svešinieks

Iedzīvoties svešā zemē Konstantīnam nebija grūti, jo jau no
garas bērnības radināts ceļot.
«Ierašanos Latvijā es uztvēru kā
kārtējo ceļojumu,» viņš arī stāsta,
ka šeit nejūtas kā svešinieks, jo,
piemēram, krustvecāku radiniekiem Saulkrastos ir vasarnīca,
tādēļ ir iespēja ar pazīstamiem
cilvēkiem atpūsties pie jūras.
Arī pašam patīk vairāk iepazīt
Latvijas pilsētas. «Man šeit ir labi
– vietējie ir atsaucīgi, arī valodas
problēmu nav,» viņš saprot, ka
iemācīties runāt latviski gadu
dēļ būtu diezgan grūti, taču pāris
vārdu viņš prot. Ja ar tiem nevar izlīdzēties, talkā nāk krievu

Armēņi – 69
valoda. Viņš pārvalda arī angļu
valodu, mazliet runā vāciski un
rumāņu valodā. «Moldovā man
bieži nācās runāt angliski, jo
daudzi klienti bija ārzemnieki.
Un arī tagad man nav problēmu
komunicēt angliski – šī valoda
mani izglābusi ne reizi vien,»
saka Konstantīns un piebilst:
«Man netraucē tas, ka apkārt šeit
visi runā latviski, taču mulsina
fakts, ka ļoti daudzi cilvēki uz ielas, veikalos, izņemot savu dzimto
valodu, citas neprot.»

Ģimene ir klāt sirdī

Runājot ar Konstantīnu, šķiet,
ka viņš pārmaiņas savā dzīvē, kas
saistītas ar strādāšanu Latvijā,
uztver viegli. «Tas ir tikai uz
laiku,» viņš atkārto. Taču, kad sākam runāt par ģimeni, viņa balss
aizlūzt. Pirmām kārtām viņš ir
vīrs sievai un tētis savai lielajai

Indieši – 71
meitai no pirmās laulības un
deviņgadīgajai Filipai. «Pašlaik
man svarīgākais ir nodrošināt ģimeni, izskolot jaunāko meitu, lai
viņa izaugtu par krietnu cilvēku,
savā dzīvē daudz ko sasniegtu un
varētu darīt to, kas viņai tiešām
patīk. Viņa man ir apdāvināta
meitene, viņai patīk zīmēt,» stāsta Konstantīns.
Viņš ir vienīgais naudas pelnītājs ģimenē. Daļu nopelnītā viņš
pārsūta iztikšanai sievai un meitai. Kopš Konstantīns strādā Latvijā, ģimeni izdodas apciemot labi
ja divas reizes gadā. «Vjačeslavs
izprot manu situāciju, zina, ka
ir grūti, ja ģimene dzīvo tālumā,
tādēļ aizbraukt uz mājām man
neliedz. Taču ceļš uz turieni un
atpakaļ izmaksā ļoti dārgi, tāpēc
biežāk aizbraukt nesanāk,» viņš

teic, ka ļoti gribētu, lai arī sieva
un meita redz, kā viņš šeit dzīvo. Taču, visticamāk, nesanāks.
Gan finansiālu apsvērumu dēļ,
gan tādēļ, ka meitai ir veselības
problēmas un garāki pārbraucieni var kaitēt.
«Tās emocijas, kad atkal satieku
savu ģimeni, nav vārdos izstāstāmas. Tāpat kā kārtējās atvadas.
Man vispār nepatīk atvadīties
– vienkārši aizbraucu, un viss,» tā
Konstantīns, piebilstot, ka pirms
prombraukšanas vēl jāpagūst
apciemot vecāki, radi, draugi, jāuzzina, kā viņiem iet, jāizstāsta, kā
pašam klājas. Bet tad gan – atpakaļ
uz Latviju. «Bet es vienmēr zinu,
kā jūtas mana ģimene. Man meita
raksta īsziņas. Bet, kad runājam pa
telefonu, mums abiem ir ļoti grūti.
Tad raudam abi.»

Darbinieks no svešas zemes – risks, kas attaisnojās
Vjačeslavs Malihins, SIA
«Mikom plus» valdes priekšsēdētājs:
«Mūsu uzņēmums specializējies autoelektronikā. Šajā
jomā darbojamies jau 15 gadus
un kvalificētu strādājošo trūkumu esam izjutuši periodiski.
Vēlamies paplašināties, turklāt
mums ir svarīgi piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus, tieši tādēļ
vajadzīgi profesionāļi, nevis
vienkārši strādājošie. Tas ir arī
viens no iemesliem, kādēļ nācās
piesaistīt darbinieku no ārzemēm, – Latvijā atrast atbilstošu
speciālistu – radioinženieri – ir
neiespējami!
Pašlaik SIA «Mikom plus» ar
elektroniku strādā pieci cilvēki,
no kuriem viens – no Moldovas. Un tā nav mana iegriba.
Uzaicināt viesstrādnieku mani
piespieda dzīve. Kad intensīvi

sāku meklēt darbinieku, vietējā laikrakstā ieliku darba
sludinājumu, ka aicinu darbā
radioinženieri. Sākumā solīju
500 latu lielu atalgojumu. Neviens nepieteicās. Tad algu
paaugstināju līdz 600, tad līdz
700 latiem, taču arī tad darbā
neviens nepieteicās. Beidzot
sludinājumā minēju, ka esmu
gatavs maksāt tik daudz, cik
speciālists prasīs, taču darbinieku neatradu. Neviens pat
nepiezvanīja, lai painteresētos.
Pieļauju, kā šāda situācija izvērtās tādēļ, ka Latvijā vienkārši
nav šādu speciālistu. Esmu
saticies arī ar topošajiem radioinženieriem, kas šo jomu it kā
studē. Diemžēl viņi var būt viss
cits, tikai ne radioinženieri. Es
nesaprotu, ko viņiem augstskolā
māca.
Doma darbu piedāvāt vies-

strādniekam radās jau 2005.
gadā, kad uz Jelgavu iepazīties
ar darba apstākļiem uzaicināju
speciālistu no Krievijas. Viņš
sākumā piekrita strādāt, taču
diemžēl viņa plāni mainījās.
Pagājušā gada pavasarī speciālista meklējumus atsāku. Es
nemeklēju cilvēku no konkrētas
valsts, bet gan konkrētu speciālistu – radioinženieri. Sazinājos
ar kolēģiem citās zemēs, līdz
beidzot tādu izdevās atrast Moldovā. Pirmajā viesošanās reizē
viņš atbrauca paskatīties, kā
te viss izskatās, un ar redzēto
bija apmierināts. Strādāt mūsu
uzņēmumā piekrita.
Starp citu – lai viņu dabūtu pie
sevis, man nācās šķirties no ievērojamas naudas summas. Turklāt visus dokumentus kārtoju
steidzamā kārtā, lai pēc iespējas
ātrāk speciālists Jelgavā varētu

sākt strādāt, tādēļ izdevumi bija
lielāki. Kopumā tam iztērēju
ap 700 latiem, toties tas tika
nokārtots apmēram divu nedēļu
laikā. Vispirms Nodarbinātības
valsts aģentūras filiālē iesniedzu prasību par šāda speciālista
nepieciešamību. Jau tad mani
brīdināja, ka radioinženieri diez
vai atradīšu. Taču atbilstoši
noteikumiem mēnesi man vajadzēja gaidīt – ja nu gadījumā šai
vakancei piesakās kāds vietējais.
Tikai pēc tam varēju sākt formēt
dokumentus. Protams, nācās saskarties ar vairākām grūtībām.
Piemēram, kad biju savācis nepieciešamos dokumentus un tos
aizsūtījis uz vēstniecību Kijevā,
manam speciālistam tur pateica, ka tie vienkārši ir pazuduši.
Atkal vajadzēja visu vākt kopā.
Nepatīkami.
Sākumā darba atļauja tika

noformēta uz gadu. Šā gada septembrī to pagarināju uz vēl trim
gadiem. Šo soli nenožēlo – ar speciālista darbu esmu apmierināts,
lai gan, jāatzīst, tas bija zināms
risks. Apzinos, ka gadīties varēja
visādi – piemēram, es ieguldu
līdzekļus, nodrošinu dzīvesvietu,
bet viņš atbrauc un, izrādās, darīt neko neprot. Tad būtu palicis
kā bez naudas, tā bez darbinieka.
Bet man paveicās – viņš ir zinošs
speciālists. Pilnībā viņam varēju
uzticēties jau pēc divām nedēļām. Sākumā strādājām kopā, lai
es varētu pārliecināties par viņa
profesionalitāti. Sapratu – viņam
var uzticēties.
Jāatzīst, ka esmu apsvēris
domu no ārzemēm aicināt vēl
speciālistus. Vai tā būs, rādīs
laiks. Tomēr ceru piesaistīt arī
vietējos. Protams, šajā jomā tas
nav viegli, bet – ja nu tomēr...»

«Apzinos,
ka gadīties
varēja visādi
– piemēram,
es ieguldu
līdzekļus,
nodrošinu
dzīvesvietu, bet viņš
atbrauc un,
izrādās, darīt
neko neprot.
Bet man
paveicās,»
par savu
darbinieku
no Moldovas saka
Vjačeslavs
Malihins,
SIA «Mikom
plus» valdes
priekšsēdētājs.

Uzņēmēji vēl «taustās»
«Uzņēmēju interese
par iespēju nodarbināt
strādājošos no ārzemēm ir liela, taču par
šo soli pašlaik izšķiras
tikai daži,» teic Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas
filiāles speciālisti. Pašlaik darba attiecības
ar viesstrādniekiem,
galvenokārt no bijušās
Padomju Savienības
valstīm, ir četrām Jelgavas firmām. Taču
aģentūrā prognozē,
ka pavasarī to skaits
varētu augt.

uzņēmēji neizprot mehānismu, kā notiek viesstrādnieku
nodarbināšana. Ļoti bieži viņi
pārliecināti, ka tieši NVA ir tā,
kas nodrošina strādājošo atrašanu ārzemēs. «Taču atrast darba
ņēmējus citās valstīs nav mūsu
kompetencē. Darba devējam
jābūt zināmam konkrētam cilvēkam, kas ir ar mieru strādāt
Latvijā, kā arī pašam jānokārto
virkne formalitāšu,» nodarbinātības organizatore piebilst,
ka, piemēram, uzņēmējam viesstrādniekam jāspēj nodrošināt
dzīvesvieta, jāgarantē vismaz
vidējā darba alga valstī, kas ir
302 lati mēnesī, turklāt iepriekš
jānomaksā valsts nodeva 35 lati
NVA nodarbinātības organi- mēnesī par visu periodu, kurā
zatore Anita Dolace neslēpj, ka viesstrādnieks uzturēsies Latvipašlaik vērojams tāds «taustīša- jā. A.Dolace piebilst, ka pirmām
nās periods» – darba devēji par kārtām iespēja aizpildīt konkrētu
iespēju savā uzņēmumā oficiāli vakanci tiek piedāvāta vietējiem
nodarbināt viesstrādniekus inte- darba ņēmējiem – mēnesi šai
vakancei jābūt
resējas, taču, uzreģistrētai datu
zinot par «papīru Darba atļaujas
bāzē. Ja mēneša
kalniem», kas jā- izmaksas Latvijā:
laikā speciālistu
nokārto, un nepieciešamajiem 1) darba izsaukuma apstiprināšana nav iespējams
finanšu ieguldī- aģentūras filiālē – Ls 3 vai 5 (atka- piesaistīt, tikai
jumiem nereti no rībā no dokumentu izskatīšanas tad tiek dota attermiņa: 10 vai 5 darba dienas);
sākotnējās iece- 2) paredzamais atalgojums – ne ļauja nodarbināt
res atsakās. Bet, mazāks kā valstī noteiktā vidējā viesstrādniekus.
«Tādējādi tas iziespējams, tikai darba alga mēnesī (Ls 302);
uz laiku.
3) valsts nodeva – Ls 35 (par katru vēršas par laika
un darba ietil«Izkristalizē- mēnesi);
jušās vairākas 4) izglītības dokumenta pārbaude pīgu procesu,»
j o m a s , k u r ā s reglamentētām profesijām Aka- viņa teic.
Taujāta, kad
strādājošo trū- dēmiskās informācijas centrā – Ls
jautājums par
kums ir visjūta- 47,2 (4 mēnešu laikā);
mākais. Kūdras 5) uzturēšanās atļaujas saņemšana viesstrādnieku
(kopā ar darba atļauju) Pilsonības nodarbināšanu
ieguve, kokapun migrācijas lietu pārvaldē – Ls
strāde, celtnie- 70, 120 vai 170 Ls (atkarībā no Jelgavā kļuva
cība, transports dokumentu izskatīšanas termiņa: a k t u ā l s , N VA
un linu apstrāde 30 dienas, 10 vai 5 darba dienas). speciāliste teic
– pēdējā gada
– tās ir tikai dapusotra laikā,
žas no nozarēm, kurās darba devēji vēlas piesaistīt strādājošos. kā vienu no iemesliem minot
Pēc veltīgiem pūliņiem viņus straujo vakanto darbvietu kāatrast vietējā tirgū, apsver iespē- pumu. «Vietējie uzņēmēji darbaju nodarbināt viesstrādniekus,» spēka trūkumu izjūt ļoti skaudri.
Turklāt mūsu pilsētā ienāk arī
stāsta A.Dolace.
Taču viņa norāda, ka daudzi starptautiski uzņēmumi, kas

Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles vadītāja vietniece
Irēna Vilciņa teic, ka pašlaik vietējie uzņēmēji par iespēju piesaistīt
strādājošos no ārvalstīm interesējas, taču tikai retais piekrīt kārtot
virkni formalitāšu un maksāt diezgan iespaidīgu naudas summu,
lai piesaistītu viesstrādniekus.
savukārt nozīmē jaunas darbavietas,» A.Dolace neslēpj, ka
Jelgava ir otrajā vietā aiz Rīgas
pieprasījumu skaita ziņā un
atrast kvalificētus strādājošos
nemaz nav tik viegli. «Jāņem
vērā, ka vēl aizvien Latvijā aktuāls ir jautājums par nelegālo
nodarbinātību, tādējādi cilvēks,
kas kādā uzņēmumā varētu strādāt oficiāli, priekšroku dod citai
firmai, kur, strādājot nelegāli,
var nopelnīt vairāk,» A.Dolace
arī norāda, ka darba devēji izjūt
to iedzīvotāju trūkumu, kas devušies peļņā uz ārzemēm – tas
samazina pretendentu skaitu,
kas varētu strādāt pie vietējiem
uzņēmējiem. Protams, daudzi
vienkārši nevēlas strādāt. Tiesa
gan pašlaik NVA cenšas vairāk
kontrolēt, cik aktīvi bezdarbnieks iesaistās darba meklējumos, – jau vairākus mēnešus
ieviests individuālais darba
meklēšanas plāns, kas atspoguļo
reālo darba meklēšanas gaitu.
NVA Jelgavas filiāles vadītāja

vietniece Irēna Vilciņa teic, ka
galvenokārt Jelgavā ir strādājošie
no Krievijas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Moldāvijas. Oficiāli
viesstrādniekus nodarbinājuši
četri uzņēmumi. «Darba atļauja
parasti tiek izsniegta gadam,
taču nepieciešamības gadījumā
to iespējams pagarināt,» I.Vilciņa
stāsta, ka uz īsāku laika sprīdi,
piemēram, pusgadu, tas nav
izdevīgi. «Uzņēmējam, kas vēlas nodarbināt viesstrādniekus,
strikti jāievēro Ministru kabineta
noteikumos paredzētās prasības,
piemēram, jāsamaksā valsts
nodeva, kas gadā ir 420 lati,
jānodrošina prasība par vidējo
izpeļņu, kas pašlaik ir 302 lati
mēnesī, plus virkne dokumentu.
Ja uzņēmējs to visu ir gatavs izpildīt, tad – uz priekšu! Jārēķinās
arī, ka viņpus robežas kārtojamās formalitātes prasa laiku,»
I.Vilciņa norāda, ka tādējādi līdz
brīdim, kad viesstrādnieks reāli
sāk strādāt Latvijā, paiet vismaz
divi trīs mēneši.

Vai izjūtat darbaspēka trūkumu?
Georgijs Žihs, SIA «Lazurj» valdes loceklis:
«Izgatavojam visu veidu koka izstrādājumus, un tāpat kā citi darba
devēji Jelgavā arī šajā jomā izjūtam būtisku strādājošo trūkumu.
Turklāt problēmas sagādā ne tikai atrast kvalificētus speciālistus,
kas spējīgi, piemēram, izgatavot kāpnes vai durvis no sākuma līdz
beigām, bet pat cilvēkus palīgdarbiem. Izjūtam arī vietējo jauniešu
prombūtni – tie, kas būtu spējīgi strādāt, aizbraukuši peļņā uz ārzemēm, savukārt daudzi palikušie vienkārši nav mērķtiecīgi. Pieredze
apliecina, ka viņus apmācīt nereti ir lieks laika patēriņš. Kaut arī
pašlaik vērojama darba sezonas izskaņa, pavisam droši varu teikt
– labi speciālisti vajadzīgi vienmēr. Pašlaik uzņēmumā nodarbināti
37 cilvēki, taču mums vēl ir vakances.
Protams, ir iespēja piesaistīt viesstrādniekus. Arī to esam apsvēruši,
taču, manuprāt, viņus varētu uzaicināt, piemēram, celtniecības darbos. Savukārt kokapstrāde, metālapstrāde ir jomas, kuru speciālisti
trūkst ne tikai Latvijā. Jāatzīst, strādājošo trūkums tomēr licis aizdomāties par speciālistu piesaistīšanu no ārzemēm. Kad šī problēma
kļūs aktuālāka, par šo iespēju interesēsimies vairāk. Tas, visticamāk,
varētu notikt ne agrāk kā pavasarī.
Guna Parfenoviča, SIA «Zaļā rota» direktore:
«Pašlaik darbaspēka problēma ir ļoti aktuāla visā valstī, ne tikai
Jelgavā. Ja runāju par savu jomu – stādu audzēšana, labiekārtošana,
apzaļumošana –, tad jāteic, ka situācija ir gaužām bēdīga. Mums ļoti
trūkst labu, apzinīgu speciālistu. Tā vien šķiet, ka cilvēki nevēlas
strādāt, taču lielu atalgojumu saņemt grib gan. Nereti gadījies, ka
cilvēks piesakās darbā, taču drīz vien aiziet prom. Esot par smagu.
Šķiet, ka viņi paši nezina, ko vēlas – piemēram, par sludinājumu, ka
aicinu darbā sētnieku, painteresējās tikai viens pretendents. Un tas
nozīmē, ka mēs vairs nevaram izvēlēties labāko, jāsamierinās ar to,
kas ir. Pirms kādiem gadiem pieciem situācija šajā jomā bija citāda.
Iespējams, darbaspēka trūkums izskaidrojams arī ar to, ka daudzi
aizbrauc peļņā uz ārzemēm.
Domājot par viesstrādnieku nodarbināšanu, jāteic – ja šāda iespēja
pavērtos, būtu apmierināta. Mūsu darbības joma ir specifiska ar to, ka
tas ir sezonas darbs – no pavasara līdz rudenim, tādēļ viesstrādnieki
sezonā būtu ļoti liels atspaids, būtu arī, no kā izvēlēties. Taču, cik zinu,
lai oficiāli uzaicinātu viesstrādniekus, viens no noteikumiem paredz
dzīvesvietas nodrošināšanu, un tas izmaksas sadārdzinātu.
Pagaidām centīšos iztikt ar vietējo darbaspēku, bet, kas būs vēlāk,
grūti prognozēt.»

Agris Kancevičs, SIA «ABI būve» darbu vadītājs:
«Runājot par situāciju darba tirgū, jāteic, ka piesaistīt darbaspēku
pašlaik vairs nesagādā īpašas problēmas. Turklāt pašlaik celtniecības
sezona tuvojas noslēgumam, tāpēc šis jautājums zaudējis aktualitāti.
Jāņem vērā arī fakts, ka diemžēl tagad valsts dara visu, lai celtniecības
jomā strādājošajiem «atvieglotu» dzīvi, līdz ar to darba kļūst aizvien
mazāk. Tomēr arī pašlaik izjūtam labu speciālistu trūkumu.
Pirms apmēram gada situācija šajā ziņā bija krietni sarežģītāka
– strādājošie aizplūda tur, kur vairāk maksā, līdz ar to jautājums par
darbaspēka piesaistīšanu bija krietni aktuālāks. Neslēpšu, ka tad arī
apsvērām domu piesaistīt viesstrādniekus, piemēram, no Ukrainas.
Tagad tādu nepieciešamību vairs neizjūtam.»
Anda Sproģe, SIA «Torgy Baltic» izpilddirektore:
«Latvijā kvalificēta darbaspēka trūkums pastāv, turklāt daudzi
cilvēki atalgojumu saņemt vēlas, bet strādāt ne. Taču jāteic, ka vismaz
pagaidām izlīdzamies bez viesstrādniekiem. Kaut gan – ar jelgavniekiem vien aizpildīt darbavietas nevaram, pie mums strādā arī cilvēki
no, piemēram, Dobeles, Tērvetes. Viņi taču arī nav vietējie!
Ja runājam par strādājošo piesaistīšanu no ārzemēm – tas nav
neiespējami, taču būtu apgrūtinoši. Piemēram, varētu traucēt
valodas barjera, lai izietu apmācības, darba drošības instruktāžas.
Tehniski tas būtu iespējams, ja darbinieks prastu runāt krieviski,
taču no citām zemēm – diez vai. Turklāt mums ir svarīgi strādājošos piesaistīt likumīgi, taču tas sarežģītu procesu. Viesstrādniekus
piesaistīt neplānojam.»
Almants Reinbergs, SIA «Alvima» valdes loceklis:
«Ja salīdzina šā brīža situāciju ar to, kas bija vērojama pirms kāda
laika, jāteic – tā ir mainījusies. Tagad pamazām izjūtam tendenci,
ka strādājošie atgriežas. Tas savukārt nozīmē, ka, labi meklējot, var
atrast ne tikai palīgstrādniekus, bet arī labus speciālistus. Taču arī
mūsu uzņēmumā vēl aizvien ir vakances, kuras labprāt aizpildītu ar
vietējiem strādājošajiem.
Pēc sarunām ar citiem uzņēmējiem zinu, ka, piemēram, Bulgārijā
dzīvojošie kā būvnieki nestrādā slikti, arī viņu prasītais atalgojums
būtu Latvijas apstākļiem pieņemams, taču mēs priekšroku dodam
vietējiem darba ņēmējiem. Tādējādi situācija ir prognozējamāka. Tieši
tādēļ uzskatu, ka jāmeklē veidi, kā piesaistīt darbiniekus, motivēt
viņus strādāt, piemēram, nodrošinot sociālās garantijas.»
Sagatavoja Sintija Čepanone, foto: JV
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REKLĀMA
Lūgums atsaukties.

Jelgavas dome aicina Fjodora Saņjuka (dzimis 1957.gada
2.septembrī, miris 2007.gada 15.oktobrī), Nikolaja Ruda
(dzimis 1942.gada 23.februārī, miris 2007.gada 9.oktobrī) un
Vladimira Migunova (dzimis 1939.gada 29.novembrī,
miris 2007.gada 13.novembrī) piederīgos pieteikties Jelgavas
domē Lielajā ielā 11, 109.kabinetā (kontakttālruņi 3005523 vai
3005470) divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas,
lai vienotos par rīcību ar mirušo personu dzīvoklī atstātajiem
sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā minēto
personu piederīgie nepieteiksies, dzīvokļi tiks atvērti un tajos
esošās mantas iznīcinātas.

Ceturtdiena, 2007. gada 29. novembris

Lūgums atsaukties.
Jelgavas dome aicina Normunda Matejūna (dzimis
1965.gada 30.janvārī, miris 2007.gada 6.novembrī) piederīgos pieteikties Jelgavas domē Lielajā ielā 11, 109.kabinetā
(kontakttālruņi 3005523 vai 3005470) divu nedēļu laikā no
aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar
mirušās personas dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā minētās personas
piederīgie nepieteiksies, dzīvokļi tiks atvērti un tajos esošās
mantas iznīcinātas.

Īre ar izpirkuma tiesībām – jauna nekustamā īpašuma pirkšanas forma
Pēc valdības ieviestajiem ierobežojumiem hipotekārajā kreditēšanā iegādāties mājokli nav nemaz
tik viegli. Rūpīgi izanalizējot
situāciju, kas valda nekustamā
īpašuma tirgū, nekustamo īpašumu biroja «Mītava» speciālisti
secināja: potenciālo pircēju skaits
nav ievērojami samazinājies, taču
viņu iespējas ir manāmi sašaurinājušās.
Starp potenciāliem pircējiem,
kas lūdz mūsu palīdzību, vairs
nav cilvēku, kuri vēlas nopelnīt,
pērkot un pārdodot īpašumu, bet
tie, kuriem patiešām vajadzīgs
mājoklis. Iemesli, kas neļauj iegādāties mājokli, ir diezgan daudz,
bet ir trīs visizplatītākie. Tas ir
naudas trūkums pirmajai iemaksai, nepietiekams darba stāža un
ienākumu apjoms, kas neatbilst
banku noteikumiem.

Izeja no strupceļa

Pamatojoties uz ilggadējo pieredzi, «Mītavas» speciālisti izstrādājuši un pielieto praksē jaunu
shēmu, kas ļauj ne tikai iegādāties

nekustamo īpašumu, neskatoties
uz visām grūtībām, bet arī izdarīt
to izdevīgāk nekā agrāk. Mūsu
intelektuālais produkts pamatojas
uz pazīstamo īri ar izpirkuma tiesībām, kas ir adaptēta mūsdienu
apstākļiem.
Šo shēmu «Mītava» realizē ar
klientiem, ar kuriem jau izveidojusies ilglaicīga sadarbība, jo veiksmīga projekta realizācijā pircējam
ne tikai jāieklausās speciālistu
ieteikumos, bet stingri jāpilda visas
rekomendācijas. Tāpēc paskaidrosim, kā darbojas jaunā metode,
pamatojoties uz dažiem konkrētiem
piemēriem.

1. variants: māja ar pilnu
iekšējo apdari

Nekustamo īpašumu birojs «Mītava» piedāvā izīrēt ar izpirkuma
tiesībām māju Jelgavā. Cena – 124
000 lati. No pircēja nepieciešama
pirmā iemaksa 10% apmērā, kas
vienlaicīgi ir arī ķīla. Pēc pirmās
iemaksas veikšanas var uzsākt mājas lietošanu. Ja pircējam nav tādas
naudas, bet ir nekustamais īpašums,

piemēram, dzīvoklis, tad mēs palīdzēsim noformēt kredītu klienta
izvēlētajā bankā līdz 12 000 latiem.
Šī kredīta noformēšanai nav nepieciešama izziņa par ienākumiem no
Valsts ieņēmumu dienesta.
Īres līgums tiek noslēgts ar termiņu līdz 12 mēnešiem. Šajā laika
periodā pircēja tēriņi saistīti tikai ar
kredīta (12 000 latu) ikmēneša maksājumiem un komunālo norēķinu
veikšanu. Tas nozīmē, ka īres maksa netiek ieturēta. Daļēji Līdzekļus
pircējs iegūst no sava dzīvokļa
izīrēšanas, jo pēc pārbraukšanas uz
jauno māju tas paliek brīvs. Kas tad
notiek šī gada laikā?
Mēs uzņemamies atbildību par
dzīvokļa pārdošanu, par cenu, kas
pieņemama klientam. Turklāt sadarbībā ar mūsu kompāniju pircējs
mēģina palielināt ienākumus, darba
stāžu un pelna labu reputāciju izvēlētajā bankā. Mēs esam pārliecināti,
ka, pildot visus mūsu speciālista
ieteikumus, pēc notiktā termiņa
pircējs bez liekām problēmām
saņems kredītu, jo atbildīs visiem
bankas kritērijiem.

2. variants: dzīvoklis

Pieņemsim, pircējs grib iegādāties divistabu dzīvokli, kas maksā
50 000 latu. Šajā gadījumā līguma
termiņš ir no 3 līdz 12 mēnešiem
un nav nepieciešama pirmā iemaksa. Līguma darbības laikā klients
pārdevējam samaksā ap 10% no
dzīvokļa vērtības – apmēram 5000
latu. Tiek sastādīts ikmēneša maksājumu grafiks un, kā jau minēts,
nav jāmaksā par īri. Protams, visu
šo laiku cilvēks dzīvo mājoklī, ko
drīz spēs iegādāties pilnībā.
Šo 3 – 12 mēnešu laikā mēs kopā
ar klientu veicam minēto pasākumu
kopumu, kā rezultātā pircējs iegūst
bankas uzticību un, protams, iespēju saņemt kredītu atlikušo 45 000
latu apmērā.

Shēma darbojas

Nobeigumā gribētos parunāt par
dažām niansēm. Var rasties jautājums: ko darīt, ja birojs atradīs citu,
daudz izdevīgāku pircēju? Vai sākumā
ieguldītā nauda nepazudīs? Paskaidrojam: klienta drošībai pēc viņa
vēlēšanās īres līgumu ar izpirkuma

tiesībām reģistrē Zemesgrāmatā kā
minētā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu. Tas nozīmē, ka līguma
darbības laikā neviena operācija ar
minēto objektu nevar tikt veikta bez
klienta piekrišanas. Tajā pašā laikā,
ja klients pārdomās pirkt mājokli,
kompānija neiebildīs, ja pircējs savas
tiesības un pienākumus, kas atrunāti
līgumā, nodos trešajai personai.

Pirms piedāvāt šo metodi, mēs
veicām dažus darījumus. Izmēģinot shēmu, varam teikt: tā darbojas un dod pozitīvus rezultātus. Aicinām visus, kas vēlas iegādāties
un pārdot nekustamo īpašumu, uz
iepazīšanās sarunu.
Nekustamo īpašumu biroja «Mītava» adrese: Raiņa iela 18, Jelgava, tālrunis 63084211, 29464630.
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Noskaidrojiet, kādu mājokli varat atļauties!
Viena no vasaras aktuālajām
tēmām bija izmaiņas hipotekārās
kreditēšanas jomā. Par to runāja
valdība, bankas, masu mediji,
kas radīja maldīgu priekšstatu,
ka hipotekārais kredīts ir kļuvis
grūtāk pieejams.
Hansabanka ar prieku atbalsta
klientu vēlmes dzīvot arvien
labāk, radot skaistu vidi sev un
saviem tuviniekiem. Viens no
veidiem, kā uzlabot savas dzīves
kvalitāti, ir mājokļa iegāde. Mūsdienās lielākā daļa cilvēku īpašuma
iegādei izmanto hipotekāro kredītu, jo tas ļauj ērti un vienkārši
finansēt nozīmīgo pirkumu.
Ja kaut reizi jums ir ienākusi
prātā doma par jaunām mājām,

iespējams - plašākām, varbūt tuvāk darbam vai bērnudārzam, tad
aicinām jūs vispirms iegriezties
Hansabankā un noskaidrot, kādu
mājokli jūs īsti varat atļauties. 15
minūšu laikā izsniegsim Kredīta iespēju apliecību par jums pieejamo
aizdevuma summu. Jūs zināsiet, ko
meklēt, un būsiet pārliecināts, ka
atrasto mājokli varat arī atļauties.
Kredīta iespēju apliecību jūs varat
saņemt arī ar interneta starpniecību - Hansabankas mājas lapas
hipotekāro kredītu sadaļā.

Atradīsim jums
piemērotāko risinājumu

Hansabanka piedāvā finansējumu dažādām iecerēm. Ja vēlaties
iegādāties mājokli, remontēt vai

celt to paša spēkiem, atradīsim
jums labāko risinājumu. Aizdevuma summa iespējama līdz pat
90 % no nekustamā īpašuma tirgus
vērtības vai arī nākotnes vērtības
mājas celtniecības gadījumā. Piedāvāsim kredītu uz laiku līdz pat
40 gadiem. Jo garāks ir atmaksas
periods, jo mazāki ir ikmēneša
maksājumi.
Aizdevums ir pieejams dažādās
valūtās – eiro, latos vai ASV dolāros. Turklāt ir iespējams izvēlēties
mainīgu vai fiksētu likmi, vai fiksētu ikmēneša maksājumu.
Iespējas ir visdažādākās. Ja jūs
interesē pēc iespējas zemāki kredīta ikmēneša maksājumi, kā arī tad,
ja jūs dodat priekšroku stabiliem
un prognozējamiem maksājumiem,

Hansabankas kredītspeciālisti palīdzēs rast jūsu vēlmēm un iespējām
visatbilstošāko risinājumu.

Vienkāršāk un izdevīgāk
- uzticēt bankai

Iegādājoties mājokli, jāveic
īpašuma novērtēšana, īpašuma
apdrošināšana, kā arī tas jāreģistrē Zemesgrāmatā. Lai taupītu
jūsu laiku un naudu, piedāvājam
gan īpašuma novērtēšanas, gan
apdrošināšanas, kā arī kurjera
pakalpojumus ķīlas reģistrēšanai
Zemesgrāmatā.

Uz bankas atbalstu
un sapratni vienmēr
var paļauties

Dzīve nestāv uz vietas. Pat dažu

gadu laikā daudz kas var mainīties.
Mēs lieliski saprotam – visu paredzēt nav iespējams, tāpēc varat
būt droši – mēs vienmēr būsim
pretimnākoši. Līguma darbības
laikā jūs varat mainīt kredīta atmaksas termiņu, kā arī valūtu,
maksājumu grafiku, pat kredīta
ķīlu. Piedāvājam izmantot divu
gadu kredīta brīvdienas, ja jums
ir nepieciešams lielākus līdzekļus
novirzīt citiem mērķiem.
Esam padomājuši arī par jūsu
tuvinieku materiālo labklājību.
Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana ir vienkāršs veids, kā pasargāt savus tuviniekus no kredīta
atmaksas gadījumā, ja ar jums kas
notiek.
Hansabankā tiek darīts viss, lai

jūsu un jūsu ģimenes stabilitāte
saglabātos arī pēc kredīta paņemšanas.
Īstenojiet savas ieceres un
uzlabojiet dzīves apstākļus, saņemot aizdevumu Hansabankā
un pārdomāti sabalansējot savus
ikmēneša ienākumus un izdevumus!

Par hipotekāro kredītu
Hansabankā jautājiet
kredītspeciālistiem
Jelgavas filiālē, Lielajā ielā 1.
Aiga Mikīte, tālr. 67448771
Irina Gudiļina, tālr. 67448772
Kristīna Krūmiņa, tālr. 67448759
Andra Dambīte, tālr. 67448758

Аренда с правом выкупа – новая форма покупки недвижимости

После введения правительством ограничений на ипотечное
кредитование, купить жилье
стало не так-то просто. Тщательно изучив ситуацию, сложившуюся на рынке недвижимости,
специалисты фирмы „Mītava”
пришли к выводу: количество
потенциальных покупателей
уменьшилось незначительно, а
вот возможности их заметно
сократились.
Среди потенциальных покупателей, обращающихся к
нам за помощью, только люди,
которым жилье действительно
необходимо. Причин, мешающих его приобрести, довольно
много, но наиболее распространены три. Это отсутствие
денег на первый взнос, нехватка
трудового стажа для получения
кредита и величина доходов, не
устраивающая банки.

Выход из тупика

Основываясь на многолетнем
опыте, специалисты фирмы
Mītava разработали и опробовали на практике новую схему,
позволяющую не только осуществлять покупку недвижимости вопреки сегодняшним

трудностям, но и делать это
выгоднее, чем раньше. Наш
интеллектуальный продукт основывается на давно известной
всем аренде с правом выкупа, но
полностью адаптирован к современным условиям.
Реализовывать данную схему
фирма „Mītava” берется только
с теми клиентами, с которыми
имеет долгосрочные договорные отношения. Кроме того, для
успешной реализации проекта
покупатель должен не просто
прислушиваться, но и четко
выполнять рекомендации наших
специалистов. Но давайте перейдем к делу и рассмотрим действие новой методики на нескольких конкретных примерах.

Вариант 1: дом с полной
внутренней отделкой

Фирма „Mītava” предлагает в
аренду с правом выкупа дом в
Елгава. Цена – 124 000 латов. От
покупателя требуется первый
взнос в размере 10%, который одновременно является залоговой
суммой. После его уплаты можно
заселяться в дом. Если у вас нет
таких денег, но есть недвижимость (допустим, квартира), то

мы поможем получить банковский кредит в размере 12 000
латов. При оформлении кредита
на данную сумму не требуется
справа из СГД о доходах.
Срок действия договора аренды до 12 месяцев. В течение
этого времени покупатель несет
расходы только по погашению
кредита размером 12 000 латов и
оплате коммунальных платежей
за жилье. То есть, арендная плата
не вносится. Средства на это он
частично получает за счет сдачи
в аренду собственной квартиры,
которая высвобождается после
переезда в дом. Что же происходит за этот год?
Прежде всего, мы берем на
себя отвественность по продаже квартиры по приемлемой
для клиента цене. Кроме того,
совместно с нашей компанией
он предпринимает меры по увеличению собственного дохода,
накоплению трудового стажа и
зарабатывает положительную
репутацию в выбранном им банке. Мы обещаем: при выполнении всех рекомендаций нашего
специалиста через 12 месяцев
покупатель будет соответствовать всем требованиям данного

банка, а потому гарантированно
получит кредит на оставшуюся
сумму платежа за дом.

Вариант 2: квартира

Допустим, покупатель желает
приобрести двухкомнатную квартиру стоимостью 50 000 латов. В
этом случае срок договора аренды с правом выкупа составит от 3
до 12 месяцев, зато не требуется
первый взнос. За время действия
договора клиент должен уплатить
продавцу около 10% стоимости
квартиры, то есть примерно 5 000
латов. Составляется график ежемесячных платежей, и, заметьте,
опять никакой арендной платы.
Естественно, все это время человек проживает в приобретаемом
им жилье.
За эти 3-12 месяцев мы совместно с клиентом предпринимаем
описанный выше комплекс мер,
в результате чего покупатель
зарабатывает доверие банка и,
соответственно, право на получение кредита на оставшиеся 45
000 латов.

Схема работает

В заключение хочется остановиться на некоторых нюансах.

Может возникнуть вопрос: а как
быть, если фирма найдет нового,
более выгодного покупателя?
Не пропадут ли первоначально
вложенные деньги? Поясняем: для страховки клиента по
его желанию договор аренды с
правом выкупа регистрируется
в Земельной книге как отягощение, наложенное на данную
недвижимость. Это означает, что
в течение срока действия договора никакая операция с объектом
купли-продажи не может быть

осуществлена без согласия покупателя. В то же время, если
он передумает приобретать жилье, фирма не будет возражать
против передачи им своих прав
и обязанностей, указанных в
договоре, третьему лицу.
Приглашаем всех желающих
приобрести или продать недвижимость к нам на ознакомительную беседу.
Адрес фирмы „Mītava”: ул.
Райня 18, Елгава, тел. 63084211,
29464630
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Paldies Saulei saka Lietuvā
Ne labāk, ne sliktāk, bet citādāk gan – tā pāris vārdos
varētu raksturot gaisotni, kas pagājušās nedēļas nogalē valdīja Šauļu kultūras centrā. Tur jelgavniekiem
jau zināmo scēnisko oratoriju «Paldies, Saule!» varēja
baudīt lietuviešu publika, tiesa gan – ar mūsu kaimiņtautai saprotamāku nosaukumu «Ačiū, Saule!». Pēc
uzveduma gan latvieši, gan lietuvieši bija vienisprātis:
vienalga, kādā valodā tiek teikts paldies. Galvenais,
lai tas ir no sirds.

Oratoriju «Paldies, Saule» Lāčplēša dienā varēja baudīt jelgavnieki, savukārt 24. novembrī šāda iespēja bija arī Šauļu iedzīvotājiem.
«Jelgavas Vēstnesis» devās uz Lietuvu, lai uzzinātu, vai uzvedums,
kas vienaldzīgus neatstāja jelgavniekus, aizkustināja arī kaimiņvalsts
pilsētas iedzīvotājus.
Jāatzīst, ka abi uzvedumi bija vienlīdz emocionāli un nozīmīgi,
jo mūsējie varēja lepoties ar pirmo scēniskās oratorijas uzvedumu,
lietuvieši – ar pēdējo. Vēlreiz
vērienīgais muzikālais projekts
šādā izpildījumā netiks atskaņots, kaut gan kā mākslinieki, tā
skatītāji pauž klusu cerību – varbūt tomēr... Galu galā uzveduma
tapšanā līdztekus iespaidīgām
naudas summām ieguldīts ne
mazāk iespaidīgs darbs.
Gatavošanās vērienīgajam
iestudējumam, ko paredzēja Jelgavas un Šauļu pilsētu sadarbība
projekta «Kultūra bez robežām»,
sākās jau pērn, paredzot radīt
kultūras projektu mūzikla formā, kurā iesaistīti kā latviešu, tā lietuvieši mākslinieki. Abu pilsētu sadarbība šajā jomā vainagojusies
panākumiem, un tās laikā tapušo scēnisko oratoriju «Paldies, Saule!»
šomēnes varēja novērtēt Jelgavas un Šauļu pilsētas iedzīvotāji.
Tas ir stāsts par latviešu un lietuviešu kopīgām cīņām, lai nosargātu
savu brīvību, un pēc uzveduma ne viens vien skatītājs Šauļos atzina
– idejas autoriem izdevies sasniegt mērķi, jo mākslinieku sniegums,
rādot latviešu un lietuviešu kopīgo cīņu par brīvību, pārliecināja.
Lielākoties izrāde noritēja latviešu valodā ar nelieliem iestarpinājumiem lietuviski, taču kaimiņtautas publika notikumiem varēja
sekot līdzi, tekstu lasot ekrānā. Kā atzina lietuvieši, tas nav sagādājis
grūtības, jo pirmām kārtām nākuši klausīties mūziku – lai to izjustu,
valoda nav šķērslis.
Scēniskās oratorijas «Paldies, Saule!»
mūzikas autore un kora «Spīgo» diriģente:
«Bija labi. Jāatzīst, ka pirmajā reizē
es ļoti uztraucos, taču tagad jutos daudz brīvāk, jo stresa krietni
mazāk. Jelgavā visiem bija lielāks
pirmreizīgums, turklāt viss notika
mūsu zālē, mūsu publikai. Sienas
palīdz. Taču tas nenozīmē, ka
Šauļos tā visa pietrūka – šeit
vienkārši viss bija mazliet citādāk. Bija patiess gandarījums
par to, ka arī lietuvieši šo
oratoriju uzņēma ļoti sirsnīgi. Es to sajutu, un droši
vien sajuta arī mākslinieki.
Ceru, ka ar šo izrādi viss
nebeigsies. Tam noteikti
vajag turpinājumu.»

Uzveduma tapšanas gaitu neparastu darīja tas, ka mēģinājumi
notika paralēli Šauļos un Jelgavā, un tikai dažas dienas pirms
pirmizrādes mūsu pilsētā pašiem māksliniekiem bija iespēja
redzēt, kā viss izskatās un skan kopā. Turklāt jāpiebilst – ja
pirms oratorijas pirmatskaņojuma māksliniekiem bija iespēja mēģināt vairākkārt, tad pirms pēdējās izrādes Šauļos tas
notika tikai vienu reizi. «Mēs šeit esam kopā kāda augstāka
mērķa vārdā. Lūdzu, lūdzu, lūdzu – daudz vairāk teksta, daudz
vairāk artikulācijas, daudz vairāk dinamikas! Es jums mēģināšu
to palīdzēt sasniegt,» projekta mākslinieciskais vadītājs un
diriģents Aigars Meri mēģinājumā īsi pirms uzveduma Šauļu
kultūras centrā steidz atgādināt koristiem.
Sagatavoja Sintija Čepanone, foto: JV

Par uzveduma «Paldies, Saule!»
vērienīgumu liecina fakti – to
bija paredzēts izrādīt vien divas
reizes, taču tapšanā kopumā
tika iesaistīti ap 150 mākslinieki,
tostarp divi Jelgavas kori (jauktais
koris «Zemgale» un 4. vidusskolas
meiteņu koris «Spīgo») un viens
Šauļu (jauniešu jauktais kamerkoris «Atžalynas»); septiņi solisti
(Jānis Kurševs, Andris Kanniņš,
Armands Siliņš, Lauris Gross,
Kārlis Rūtentāls, Jānis Misiņš un
Jolanta Strikaite); kā arī astoņas meitenes no Jelgavas Jaunā
teātra kustību grupas. Uzveduma
kvalitātes apliecinājums bija arī
Raita Ašmaņa vadītais Jelgavas
bigbends un Aigara Meri Jelgavas
kameroķerstris. Savukārt lietuviešu mākslinieku Arūna un Redas
Ogintu veikums bija vērojams skatuves noformējumā un mākslinieku tērpos.

Pirms izrādes...

«Jelgavā izrāde noritēja ļoti labi, tāpēc tagad satraukums ir
mazāks. Pirmizrādi gaidīju ar bažām – galu galā nesanāca būt
visu laiku klāt, arī mākslinieku izmērus, pēc kuriem darināt tērpus, zināju tikai aptuveni. Tad bija tā – satraucies, aizbrauc uz
Latviju, paskaties, kā viss notiek, nomierinies, un atkal viss no
sākuma. Tagad ir mazliet lielāka atbildība, jo uzvedums notiek
pie mums. Taču zinu, ka būs labi, kaut arī nedaudz citādāk.
Domājot par to, ka šis uzvedums būs pēdējais, kļūst mazliet
skumji. Pirmkārt, oratorijas tapšanā ieguldīts milzīgs darbs un
līdzekļi, otrkārt, parasti ar katru izrādi mākslinieki apjauš, ko
vēl varētu pilnveidot. Taču mums tāda iespēja ir liegta, jo to
jau sākotnēji bija paredzēts izrādīt tikai divas reizes. Es tomēr
ceru, ka ar šo reizi viss nebeigsies. Varbūt šim projektam būs
arī kāds turpinājums?!» retoriski vaicā tērpu māksliniece Reda
Ogintiene (no kreisās). Visi projektā iesaistītie pēc izrādes varēja
dalīties iespaidos par kopā pavadīto laiku.

«Ir tik ļoti patīkami, ka ne tikai Latvijā bija pilna zāle, bet
arī šeit, Šauļos. Varēja just to īpašo gaisotni, to, ka publika
saprot, ir aizkustināta. Šis darbs «paņēma» arī lietuviešus,
un par to ir patiess gandarījums. Ierodoties Šauļu kultūras
centrā, pārņēma sajūta, ka esam atbraukuši uz Jelgavu – viss
tas pats, vienīgi zāles iekārtojums mazliet atšķiras, arī mākslinieku sniegums, manuprāt, bija līdzvērtīgs: Latvijā vairāk
varēja just to pirmās reizes momentu, satraukumu, kas vienmēr palīdz, savukārt Lietuvā jau viss notika otro reizi, tādēļ
bija daudz lielāka drošība. Turklāt palīdzēja jau mēģinājumos
iepazītie cilvēki – koristi, dejotājas... Jāatzīst, ka man tomēr
ir klusa cerība, ka šī nebūs pēdējā izrāde, taču to rādīs laiks.
Jebkurā gadījumā – katrs šāds projekts, kaut arī izrādāms
tikai divas reizes, ir lielisks. Zināmā mērā tas ir pat interesanti
un piešķir tādu īpašu «garšu» – vienu lomu dziedot vairākas
reizes, iestājas zināma rutīna, taču ar «Paldies, Saule!» viss
bija citādāk, jo gan pirmajā, gan pēdējā izrādē bija tā īpašā
pirmreizīguma sajūta. Ceru, ka tā vēl kādreiz atkārtosies:
vienalga – šajā uzvedumā vai citos līdzīgos projektos. Katrā
ziņā uzdrīkstēšanās kaut ko tādu dabūt gatavu ir apsveicama,»
gandarījumu pauž Kārlis Rūtentāls (centrā), kurš oratorijā bija
Zemgaļu vadonis Viestards.

Nijole:
«Kad uzzināju par šo pasākumu, nolēmu:
man tas jāredz. Arī skolā, kurā strādāju, visi
to ļoti gaidīja. Jauki, ka tas piesaistīja ne
tikai mūsu, skolotāju, bet arī bērnu uzmanību. Izrāde solās būt grandioza, tāpēc pati
to gaidu ar nepacietību. Zinu, ka Jelgavā
oratorijas pirmatskaņojums pulcināja ļoti
daudz skatītāju un tas saviļņoja visus. Tas
tomēr ir kaut kas nepieredzēts – latvieši un lietuvieši kopā
realizējuši šādu projektu, iesaistot kā mūsu, tā jūsu māksliniekus. Būs interesanti vērot, kā tas viss salikts kopā. Patīkami,
ka oratorijā iesaistīts lietuviešu koris, turklāt arī dekorācijas
un tērpus veidojuši mūsējie – Arūns un Reda Oginti ir pazīstami mākslinieki. Domāju, ka baudīt mūziku netraucēs pat
fakts, ka lielākoties tiks dziedāts latviski. Tā taču ir mūzika!
Un mūzikai valoda nav šķērslis. Turklāt latviešu mākslinieku
izpildījumu vairākkārt gadījies novērtēt gan jūsu baletā, gan
operā. Manuprāt, tas noteikti būs skaists un vērtīgs notikums,
kas latviešu un lietuviešu draudzību tikai stiprinās.»

Pēc...

Vergīlijs:
«Grandioza izrāde. Vēl aizvien esmu saviļņots, ka latviešu un lietuviešu mākslinieki
kaut ko tādu spējuši uzvest pavisam neilgā
laikā. Man nebija ne mazākā priekšstata
par to, kā šis projekts izskatīsies uz skatuves, taču neesmu vīlies. Visi izpildītāji bija
fantastiski, viss uz skatuves notiekošais
– spilgts, emocionāls, tādēļ atmiņā paliekošs. Tas, ka solisti un koris dziedāja latviski, oratorijai piešķīra
pat zināmu savdabību, to bija vēl interesantāk vērot – galu
galā mēs taču esam kaimiņi, tādēļ mums jāmācās vienam otru
saprast bez vārdiem! Protams, baudot kolosālo mūziku, cītīgi
lasīju arī teksta tulkojumu. Pieļauju, ka varbūt kādas nianses,
kāds joks vai izteiciens, ko saprata latvieši, man palika neizzināts, taču šis projekts patiesi sniedza gandarījumu.»
Valda:
«Kaut ko tādu pie mums izdodas vērot ļoti
reti, jo piedāvājums galvenokārt vērsts uz
jauniešiem, tāpēc bija patiess prieks uzzināt,
ka latvieši un lietuvieši realizē šādu nopietnu
projektu. Izrāde man ļoti aizkustināja. Šī
bija lieliska iespēja atkal apzināties, ka esam
kaimiņi, ka mums ir kopīgas saknes, vēsture. Starp citu – nebiju vīlusies arī tāpēc, ka
šajā uzvedumā latvieši neslavēja tikai sevi.
Viņi īpašiem ļāva justies arī lietuviešiem, un tas bija patīkami,
smalkjūtīgi. Sākumā gan mazliet satraucos, ka valodas barjeras
dēļ nespēšu izsekot līdzi tekstam, taču – viss izdevās lieliski.
Skaista skatuve, spilgta mūzika, izcilas balsis. Esmu gandarīta
par to, ko redzēju, un ceru, ka kādreiz mums vēlreiz būs iespēja
vērot šādu lietuviešu un latviešu kopdarbu.»
Gunārs Kurlovičs,
Jelgavas pašvaldības izpilddirektors:
«Mūsu mērķis ir sasniegts, tāpēc jāsaka liels
paldies visiem, kas iesaistījās šā projekta
realizēšanā. Jāteic, ka, salīdzinot ar Šauļu
kultūras centru, Jelgavas kultūras namā ir
labāka akustika, arī skaņu tehnika pielāgota
konkrētai zālei, taču kopumā arī šeit skanējums un mākslinieku izpildījums bija ļoti
labs – gan mākslinieki, gan tie cilvēki, kas garantēja šī projekta
realizēšanu, visu paveikuši godam.
Daudzi jautā, vai nākotnē plānots uzvest kaut ko līdzīgu. Mēs
nesakām nē – šis projekts noteikti kalpos par pamatu citiem,
taču jāņem vērā kāds ļoti svarīgs aspekts – finansējums. Jāteic,
ka šī projekta izmaksas bija ievērojamas. Taču galvenais, ka pēc
izrādes gandarījums ir visiem – latviešiem, lietuviešiem, māksliniekiem un skatītājiem.»

saruna
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Atvērt acis un saskatīt brīnumu
 Daiga Laukšteina

Dievs. Ir vēl daudz cilvēku, kas
dzīvo it kā apstulbuši. Ja jautā,
kas svarīgākais viņu dzīvē, tad
nevar saprast, kā tādā secībā
vispār visas vērtības var sarindot! Gribas jautāt: vai tiešām tu
neredzi? Tad jālūdz pēc Dieva
pieskāriena. Diemžēl kādā brīdī
šis pieskāriens var būt arī, piemēram, sāpīgs zaudējums. Taču
tikai tāpēc, lai cilvēks atjēdzas no
šī garīgā stulbuma.
Rēdmanis: Kad saskaramies
ar lielām bēdām, esošā vērtību
sistēma vienkārši kapitulē. Caur
lielām sērām pasaules ieskats it
kā pats no sevis mainās.

Tuvojas svētki – Adventes laiks. Lai arī šajā
gaidīšanas brīdī apkārt
pelēks un tumšs, cilvēks zina par gaismu,
par Ziemassvētkiem.
Taču viņš meklē savas
personīgās attiecības
ar to, kas nāk. Advente
ir pārdomu laiks.
Savu skatījumu par gaidīšanas
laiku sniedz garīdznieki – bīskaps
Antons Justs, Jelgavas baptistu draudzes mācītājs Andris
Jūrmalis un Jelgavas sv.Annas
evaņģēliski luteriskās draudzes
mācītājs Tālis Rēdmanis.

Ziemassvētki

Ģimene un svētki

Justs: Atceros Ziemassvētkus
bēgļu gaitās Vācijā 1944. gadā.
Toreiz mums nebija ko ēst. Vienu
kartupeli sadalījām visai ģimenei
četrās daļās. Visspilgtāk atmiņā
palicis ne vien kartupelis, bet tas,
ka visa ģimene bija kopā.
Man liekas, Ziemassvētki ir
ģimenes svētki. Cilvēki grib būt
kopā. Lai arī komercializācija ir
liela, mums – latviešiem – piemīt
arī garīgā gatavošanās.
Jūrmalis: Katrā ziņā Ziemassvētki ir apbrīnojams laiks
– ģimeniskuma svētki. Dzirdam
vecākus cilvēkus sakām: «Beidzot uzaicināšu ciemos savus
bērnus.»
Bet ir kāda svarīga lieta. Proti,
par ģimeni var domāt arī plašākā
nozīmē. Piemēram, baznīcā viss
sakārtots tā, lai cilvēki atnākot
justos kā liela ģimene. Ne tāda,
kur plūst vienas asinis, bet gan
tāda, kur ar īpašām domām, ticību, māsas un brāļa skatu vienam
uz otru būt kopā kā ģimenē. Un
tā ir domu kulminācija.
Justs: Mēs varam darīt daudz.
Piemēram, rīkojam eglīti pilsētas
bezpajumtniekiem. Viņi jau tagad
taujā, kad tā notiks. Uzņemam
katru kā pilntiesīgu ģimenes locekli. Ziniet, bezpajumtnieki nav
lieli runātāji, bet viens reiz tomēr
piecēlās un teica: «Nu šie ir patiešām skaisti Ziemassvētki!»
Jūrmalis: Tāda ir Ziemassvēt-

ku burvība. Tie ir aicinoši. Ieraugām sev līdzās citus cilvēkus.
Atceramies ne vien tuvākos, bet
arī pārējos līdzcilvēkus.
Justs: Tas ir ļoti svarīgi. Var
jau domāt tikai par sevi, bet,
domājot par citiem, pašiem kļūst
labāk.
Rēdmanis: Kristieši no dažādām draudzēm apvienojas aktivitātēs. Mums jau ceturto gadu
plānots koncerts. Katra draudze
tajā piedalās ar savu sniegumu
un ziedojumu konkrētiem mērķiem. Viens no tādiem ir muzikāls Ziemassvētku vakars nakts
patversmē. Vēl daļa no kopīgiem
ziedojumiem tiek cietumniekiem,
kuriem nav neviena, kas kontā
ieskaitītu naudu kaut vai tikai
personīgās higiēnas lietu iegādei.
Tāpēc sarūpējam paciņas ar nepieciešamo ikdienai. Pērn trešais
virziens bija vēl nedzimušu bērnu
aizsardzība. Kāda sabiedriska organizācija rīko ļoti labus kursus,
lai palīdzētu grūtībās nonākušām

Pirms Ziemassvētkiem mācītājiem daudz darba. Saprotams, ka cilvēki uz svētkiem vēlas sakopt sevi ne vien ārēji, bet arī garīgi.
Foto: JV
jaunām sievietēm. Kritiskajā
demogrāfiskajā situācijā, kāda
pašreiz ir arī Latvijā, ļoti svētīgi
ir motivēt jaunās māmiņas un
novērst lielo grēku – abortu jeb
sava bērna slepkavību. Palīdzējām atrast ceļu, kā izdzīvot pašām
un bērniņam.
Justs: Ziniet, kurp šogad sūtām grāmatas? Uz Īriju. Proti,
Latvijas puišiem un meitām, kas
nokļuvuši tur cietumā. Viņiem
nav vajadzīgās angļu valodas
prasmes, bet ir vēlēšanās palasīt
kādu literatūru.

mīlēsim valsti, jo vairāk spēsim
palīdzēt tiem, kas tajā dzīvo.
Jūrmalis: Patriotisms manā
skatījumā ir tad, kad ir kaut
kas, ko tu ar īpašām domām esi
gatavs cienīt, sargāt, ka tu tam
piederi, ka tas ir tavs. Sākums
ir vienkāršs – ģimenē. Ja tur jau
nav tādas patriotisma sajūtas,
ka ģimene ir tā vērtība, kā dēļ tu
celies un krīti, tad kāds tur var
būt patriotisms par kaut ko daudz
lielāku – savu valsti. Ja problēmas
ir ģimenēs, tad tās ir arī valstī.
Tas viss ir ļoti cieši saistīts.

Patriotisms un svētki

Vērtības un svētki

Jūrmalis: Vieni svētki tikko
aizvadīti. Šogad 18. novembris
man bija ļoti īpašs. Daudz ko pārdomāju un lūdzu par savu tautu,
prezidentu, mūsu pilsētas vadību
– par visiem, kam kaut kas jāvirza
uz priekšu. Aicināju lūgt arī draudzes locekļus. Man liekas, ka ir
nozīme kopīgā vakarā pārspriest
vērtīgas lietas. Piemēram, to, ka
mums taču ir sava valoda! Tik
mazai tautai un valstij uz zemes
ir savas robežas. Tas viss ir no
Dieva žēlastības. Lai Dievs svētī
Latviju! Vai mēs to visu vispār
būtu pelnījuši ar savu uzvedību?
Tik daudz necenšamies, tik daudz
ģimenēs visu sagriežam kājām
gaisā. Bet tajā pašā laikā mums
tik daudz kas tiek dots. Jā, tas ir
arī patriotisms.
Justs: Ir nepilnības, bet tomēr
šogad 18. novembrī no sastaptajiem cilvēkiem bija jūtams
gandarījums, ka dzīvojam brīvā,
neatkarīgā valstī. Jādomā, ka
apziņa par valsti kā ģimeni bija.
Tas man bija tāds kā pirmais
solis pretī Ziemassvētkiem, kas
ir visas cilvēces svētki, kad Dievs
patiešām ne vien rūpējas par
mums, bet viņa dēls kļuvis par
cilvēku, lai celtu mūs saulītē,
rādītu ceļu.
Runājot par patriotismu – visas Latvijas mērogā ir ačgārna
situācija. Skolas vēsta, ka viņu
uzdevumos neietilpst to vairot.
Tam jānotiek ģimenēs. Bet kas
to darīs, piemēram, nelabvēlīgās
ģimenēs? Tātad skolas patriotismu neieaudzina, ģimenes arī ne,
un beigās izaug blēdis. Savulaik
Kārlis Ulmanis labi saprata, kas
darāms. Proti, jāstiprina pašas
ģimenes, kurās vairotu patriotismu, un par to jārunā arī skolās.
Starp citu, mani pārsteidz, ka
skolās Latvijas himnu nodzied
tikai pāris reižu gadā. Mīlēt savu
valsti ir liela vērtība. Jo vairāk

Rēdmanis: Es domāju, ka šīs
lietas vispār ir jāskata kopumā,
runājot par tradicionālo vērtību
sistēmu. Gan pašvaldībās, gan
valsts institūcijās strādājot, gan
savās ģimenēs dzīvojot, būtu
jāsaprot, cik būtiski ir nevis visu
laiku tiekties pēc jauniem iespaidiem, bet paturēt tradicionālo
vērtību sistēmu, kas ietver visus
tos pamatelementus, kas mūs
veido. Šodienas sauklis, godīgi
sakot, skan egoistiski. Šī sevis slavināšana, Supermena veidošana
pašam no sevis īstenībā ir bez rezultāta. Cilvēks vienalga agri vai
vēlu piedzīvos bankrotu – nekāds
Supermens tur nesanāks. Bet
viņš būs izpostījis savas pamatvērtības – ģimeni, attiecības ar
cilvēkiem, kuri viņam ir vistuvāk.
Viņš būs izpostījis savu nacionālo
piederību, no kuras vairs neko nesapratīs, kāpēc tai jābūt svarīgai.
Tāpat būs izpostījis savu valsts
patriotismu. Tāds cilvēks gatavs
iet tikai turp, kur konkrētajā
brīdī piesola lielāku kumosu. Un
mēs redzam, ka šodien tā dzīvo
daudzi. Vēl piedevām tas tiek
masveidā kultivēts. Proti: tu taču
sen esi pelnījis vairāk, nekā tev
pieder šodien.
Jūrmalis: Mūžīgā neapmierinātība...
Rēdmanis: Jā, jā, mūžīgā neapmierinātība ar visu, kas apkārt
– sabiedrību, paša sasniegumiem,
priekšniecību, valsti, jo «es taču
esmu pelnījis vairāk»... Un, kad
nu neko vairs nevar sasniegt šeit,
lepni paceļot cepuri, kāpju iekšā
lainerī un braucu prom uz Īriju,
Angliju, Vāciju, ASV vai citur
celt savu laimes ēku. Bet nebūt
tās tik viegli neceļas. Bīskaps jau
teica, ka tagad grāmatas uz Īrijas
cietumiem jāsūta, lai būtu vismaz
kaut kas ko palasīt.
Tāpēc ne velti svarīgāko vērtību
sistēma jau ielikta no Dieva. Uz

tās pamata izaugusi visa cilvēce.
Par spīti centībai pat sociālisma
gadiem neizdevās degradēt ģimeni. Tajā laikā bija populāri rīkot
somu pirtis darba kolektīviem ar
nosacījumu: neņemt otru pusi
līdzi. Totāla ģimenes ārdīšana, lai
cilvēku ievestu apgrēcībā!
Ja šodien paskatāmies jauniešu
žurnālos ar lielu sajūsmu popularizētos modeļus, kā pareizi dzīvot,
lielākoties tur tiek stāstīts par
ļoti brīvām attiecībām, kur katrs
dara tikai un vienīgi, kā viņam
konkrētajā brīdī labāk patīk. Tas
ir ceļš uz nekurieni. Tādā veidā
tiek veidota nelaimīgu cilvēku
– individuālistu – masa, ar ko
ļoti viegli manipulēt. Viņi viens
ar otru absolūti nav saistīti,
viens par otru nav atbildīgi. Var
katru atsevišķi pakļaut un bīdīt,
kurā virzienā vien vajag. Viņi ir
politiski vadāmi un reklāmpaklausīgi – viņi ir nekādi. Tādiem
cilvēkiem vairs nav nedz tautības,
nedz valsts piederības, nedz tēva,
mātes, māsu, brāļu attiecību. Ir
tikai bauda un maksimāls personīgs labums. Un tad nav jābrīnās,
ka sabrūk tradicionālās vērtības,
bez kurām mēs kā tauta, kā valsts
un ģimenes valstī vienkārši nepastāvēsim.
Kas ir tradicionālās vērtības?
Savstarpēja atbildība citam par
citu, uzticēšanās...
Jūrmalis: Prasme cienīt.
Rēdmanis: Mīlestība, cieņa

pret cita viedokli. Un visam centrā ir savstarpējās trīsstūrveida
attiecības – es, tu un Dievs. Es,
Dievs un tu.
Justs: Mēs par sabiedrību
un valsti negribam gausties.
Taču nupat īpaši ieklausījos
svētku uzrunās, cik tad reižu
tiks pieminēts Dievs. Varbūt
nesadzirdēju, bet nevienā netika
pieminēts Dieva vārds. Negribu vainot runātājus, bet, man
liekas, patlaban Dievs no trīsstūra ir izstumts, it kā varam
dzīvot, valdīt, iegūt labklājību
bez Dieva. Protams, kad kāds
cits uzņemas vadīt cilvēku likteņus, tad vērtības, uz kurām
liek uzsvaru, ir nepilnvērtīgas,

tām nav seguma. Tas pārvēršas
totalitārismā. Vārdu sakot, ja
es saku, ka tā ir vērtība, bet tu
oponē, tad ej prom. Nevajadzētu izstumt Dievu. Un tam nav
jābūt kā talismanam, bet gan
dzīvam Dievam, kurš patiešām
mūs mīl un prasa, lai mīlam
viens otru, valsti, lūdzamies par
saviem vadoņiem.
Ja no trīsstūra Dievs tiek
izstumts, paliek es un tu. Tātad
notiek sacensības kā āžiem uz
laipas – kurš kuru nogrūdīs
un kurš paliks. Tik ļoti trūkst
patiesības vērtības, kas tad
patiešām ir patiess gan ģimenē,
gan laulībā, gan baznīcā. Tāpēc
man ļoti gribas, lai cilvēki šajos
Ziemassvētkos atrod īsto gaismu, īsto patiesību.
Jūrmalis: Pasaule īstenībā ir
piķa melnumā, kā dubļi, netīrumi. Cilvēki visu ko spēj sabojāt,
atmest, atteikties. Un tomēr tajā
visā Dievs ir devis iespēju saskatīt
īsto vērtību sistēmu. Kaut notiktu šajos Ziemassvētkos tā, lai
tiek atvērtas acis. Ko tas nozīmē?
Cilvēks dzīvojis ar paša sarindotu
vērtību sistēmu, taču pēkšņi viss
sagriezies kājām gaisā. Tam, kam
pievērsta vismazākā uzmanība
– mīlestībai, attiecībām, par ko
jau te tika runāts, ar Dieva palīdzību tiek saskatīts, ka tā taču
ir tā īstā dzīves jēga. Un ir daudz
labu cilvēku, stipru ģimeņu... Lai
Dievs dod tām izturēt. Nekad jau
nav bijuši vieglāki laiki un nekad
arī nebūs. Pasaule būs grēka
nesoša.
Justs: Tikko biju Briselē. Lidojot viena dāma sēdēja blakus un,
ieskatījusies, ka es garīdznieks,
prasīja paskaidrot, kas ir lūgšana. Kamēr gatavojos atbildēt,
lidmašīna iekrita gaisa bedrē.
Un viņa tā pieķērās krēslam, ka
man atlika vien piebilst: «Lūk, tā
ir lūgšana!»
Jūrmalis: Lūgšana ir vienīgā
un vajadzīgā saikne ar Dievu.
Justs: Mēs lūdzam, lai cilvēku
sirdis ir atvērtas. Kad biju jauns
priesteris, kāda dāma teica paldies par skaisto sprediķi. Kas tad
viņai visvairāk patika? Kad teicu,
ka nobeidzu pirmo un pāreju uz
otro sprediķa daļu. Tieši tas palīdzējis viņai savu dzīvi saskatīt
jaunā virzienā, kas būtībā nekādi
nebija saistīts ar to, ko teicu
sprediķī. Bet Dievs vienalga bija
atvēris viņas sirdi.
Jūrmalis: Protams, nevar
solīt, ka Dievs tik svētīs un svētīs.
Dievs ir taisnības un kārtības

Rēdmanis: Runājot par Adventes laiku un svētkiem, svarīgi
redzēt, ka Ziemassvētku stāsts
patiesībā ir ārkārtīgi paradoksāls.
Mēs bieži vien glābiņu meklējam
pie valsts varas, materiālā nodrošinātībā, sociālajās garantijās.
Tad jau pestīšanai vajadzētu nākt
caur banku vai tirgus laukumu,
kur kaut kas ārēji notiek un it kā
tās vērtības tur būtu atrodamas.
Bet Ziemassvētku vērtība taču
ir tajā mazajā bērnā. Kad saredz
viņu priekšā, saredz attiecības
Betlēmes kūtiņā, kas ir tik īstas,
tik dzīvas un reizē tik mīlestības
pilnas, top skaidrs, ka tieši tas
vajadzīgs. Cilvēcīgi mūsu katra
sirds atsaucas. Ir jau pasaules
lietas, kurām visu laiku triekties
pakaļ, taču virsvērtība katra dzīvei ir tā, ko dod Dievs. Advente
ir tas laiks, lai mēs pārdomātu
un pieņemtu to, kas patiesi dotu
jauno gadu piedzīvot savādāk, ar
citu svētību.
Jūrmalis: Par katra cilvēka
dvēseli cīnās gan labais, gan
ļaunais.
Justs: Ziemassvētki ir tieši tas

apliecinājums, ka gaisma uzvar
tumsu.
Bet ir, protams, cilvēki, kuriem tieši Ziemassvētkos bijis
kāds zaudējums, un viņiem ir
grūti priecāties par Kristus atnākšanu. Tiem cilvēkiem, kam
sāp, gribētu teikt, lai nenokar
galvas, bet gaiši skatās uz mazā
Jēzus silīti. Jo bērns nozīmē
nākotni. Tas ir jauns sākums.
Dzīve neapstājas. Vienu dienu
mēs visi satiksimies debesīs, bet
līdz tam jāturpina dzīvot, gādāt
vienam par otru un mīlēt Dievu.
Nu tas trīsstūris...
Jūrmalis: Mans mudinājums
un vēlējums ir atļaut jūsu dzīvē
notikt tam, pēc kā sauc un ir izslāpusi dvēsele. Tā ir Kristus miera
ienākšana sirdīs un ģimenēs.
Justs: Gribu piebalsot. Likstas
būs vienmēr, bet novēlu atrast
dzīves pilnību, mīlestību, cerību,
kura varbūt ir noplukusi, un
atrast ticību. Tad būs skaisti
Ziemassvētki. Materiālais nodrošinājums ir viena lieta, bet
garīgi tie noteikti būs skaisti
Ziemassvētki.
Rēdmanis: Tas, ko es gribētu
vēlēt cilvēkiem, ir kaut uz brīdi
noticēt, ka Dievs arī šodien, šeit
un tavā dzīvē grib ienest kādu
brīnumu. Ka tas nav tikai kaut
kas pirms gadu tūkstošiem noticis
citu cilvēku vidū, bet tas ir arī
kaut kas, ko Dievs darījis, tieši
par tevi domājot.
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Kultūras pasākumi
 29. novembrī pulksten 19 – grupas «Menuets» koncerts. Biļešu
cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 30. novembrī pulksten 19 – Ādolfa Alunāna teātra izrāde
K.Galdoni «Mirandolīna», režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2;
1,5 (kultūras namā).
 1. decembrī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna teātra izrāde J.Švarcs
«Parastais brīnums». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,5,
bērniem – Ls 0,50 (kultūras namā).
 1. decembrī pulksten 16 – Adventes ieskaņas koncerts «Cum
Jubilo». Piedalās vokālā grupa «Schola cantorum Riga», Aigars Reinis
(ērģeles), vadītājs Guntars Prānis. Programmā M.Einfelde, R.Dubra,
M.Durufle, gregoriskie dziedājumi (Sv.Annas baznīcā).
 2. decembrī pulksten 13 un 16 – grupas «Putnu balle» 5 gadu
jubilejas koncerts. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2,50 (kultūras namā).
 3., 4., 5. decembrī pulksten 10, 12, 14 – Ādolfa Alunāna teātra
izrāde J.Švarcs «Parastais brīnums» un tikšanās ar Ziemassvētku vecīti
(Jelgavas domes dāvana Jelgavas skolu jaunāko klašu skolēniem). Ieeja
– ar ielūgumiem (kultūras namā).
 6. decembrī pulksten 17 – pilsētas svētku egles iedegšana (Hercoga Jēkaba laukumā).
 6. decembrī pulksten 19 – Nacionālais teātris piedāvā Intas Tiroles
monoizrādi L.Muktupāvela «Šampinjonu derība». Režisors R.Plēpis.
Stāsts par latviešu sievietes gaitām Īrijā, braucot peļņā. Biļešu cena
– Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).
 8. decembrī pulksten 16 – Adventes laika un Ziemassvētku
koncerts. Piedalās Jānis Kurševs (tenors), vokālais kvartets Ilva Krauze
(soprāns), Māra Ansonska (alts), Guntis Pavilons (tenors), Edgars
Ansonskis (bass), jauktais koris «Aura» (Rīga), diriģents Edgars Vītols,
koncertmeistare Mareta Beitika (Sv.Annas baznīcā).
 15. decembrī pulksten 16 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja
zirdziņš» koncerts «Visus priekus kopā liekam – katram tiks pa jaunam
priekam». Biļetes cena – Ls 1; 0,5 (kultūras namā).
 15. decembrī pulksten 16 – Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņu
Ziemassvētku koncerts (Sv.Annas baznīcā).
 16. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku eglīte «Sniegavīra
ziemas balle». Ielūguma cena ar dāvanu un programmu – Ls 6,50
(kultūras namā).
 16. decembrī pulksten 16 – deju studijas «Intriga» Ziemassvētku
koncerts. Kolektīva vadītāja Inga Ose. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras
namā).
 17. decembrī pulksten 18 – muzikāla izrāde bērniem «Kā kļūt par
Salatēti jeb Neparastie piedzīvojumi Ziemassvētkos». Piedalās Ozolnieku bērnu un jauniešu muzikālais teātris «Nianse». Kolektīva vadītāja
un izrādes autore Inguna Lipska. Biļetes cena – Ls 1 (kultūras namā).
 21. decembrī pulksten 18 – kamerkora «Tik un tā» koncerts.
Māra Ansonska (ērģeles), diriģents Guntis Galiņš. Programmā latviešu
komponistu garīgā mūzika (Sv.Annas baznīcā).
 22. decembrī pulksten 12 un 17 – BJC «Junda» Ziemassvētku
koncerts «Ticībā. Cerībā. Mīlestībā». Biļetes cena – Ls 1 (kultūras
namā).

Izstādes
 No 2. novembra – Gunāra Ezernieka gleznu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 No 7. novembra – Jelgavas Pilsētas svētkos fotoakcijas «Jelgavnieks» laikā tapušo fotogrāfiju izstāde (kultūras namā).
 No 10. novembra – Mārča Stumbra personālizstāde – gleznas,
karikatūras, fotogrāfijas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā Akadēmijas ielā 10).
 1. decembrī pulksten 12 – neredzīgo bērnu un mākslinieka
Andra Hermaņa fotokolāžu izstādes «Ar rokām aiztikt» atklāšana.
Pasākumu vada aktrise Raimonda Vazdika (kultūras namā).
 No 1. līdz 31. decembrim – Ziemassvētku dekoru un Adventes
vainagu izstāde. Piedāvā Jelgavas ziedu saloni (kultūras namā).
 No 4. līdz 31. decembrim – Lindas Freibergas eļļas gleznas, Kārļa
Freiberga fotogrāfijas «44 + 1» (kultūras namā).

Sporta pasākumi
 1. decembrī pulksten 11 – pirmsskolas vecuma bērnu sporta svētki
«Heijā, heijā, pulkā nāc!» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 1. decembrī pulksten 13 – Jelgavas un Šauļu sporta veterānu
sadraudzības sporta spēles (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 2. decembrī no pulksten 11 līdz 16 – Hansabankas basketbola
jaunatnes līgas un LR čempionāts basketbolā (meitenes) Jelgavas BJSS
– Valmieras BS (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 2. decembrī pulksten 11 – Hansabankas basketbola jaunatnes
līgas un LR čempionāts basketbolā (zēni) BK «Zemgale»/BJSS – «Keizarmežs»/BSS (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 5. decembrī pulksten 19 – LBL LR čempionāts basketbolā BK
«Zemgale» – LU/Barons/Rīdzene (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 7. decembrī pulksten 19 – LBL LR čempionāts basketbolā BK
«Zemgale» – «ASK Juniors» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 8. decembrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā,
atlases turnīrs finālam (6. vidusskolā).
 8. decembrī no pulksten 10 līdz 19 – Hansabankas basketbola
jaunatnes līgas un LR čempionāts basketbolā (zēni) (Sporta hallē
Mātera ielā 44a).
 9. decembrī no pulksten 10 līdz 19 – Hansabankas basketbola
jaunatnes līgas un LR čempionāts basketbolā (zēni) (Sporta hallē
Mātera ielā 44a).
 9. decembrī no pulksten 12 līdz 13 – Hansabankas basketbola
jaunatnes līgas un LR čempionāts basketbolā (meitenes) (Sporta hallē
Mātera ielā 44a).
 10. decembrī pulksten 19.30 – Amatieru basketbola līgas čempionāts «Zemgale/Juniors» – BK «Liepājas papīrs» (Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 11. decembrī pulksten 18 – Jelgavas Sporta servisa centra kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 13. decembrī pulksten 18.30 – Latvijas sieviešu basketbola līgas
meistarsacīkstes «Jelgava» – «Liepājas metalurgs» (Sporta halle Mātera
ielā 44a).

KULTŪRA

Ceturtdiena, 2007. gada 29. novembris

Viss sākas ar
Ziemassvētku
brīnumu
 Ritma Gaidamoviča

Hercoga Jēkaba laukumā uzstādīta lielā
Ziemassvētku egle,
kas gaida savu svētku
rotu, lai jau 6. decembrī to svinīgi iedegtu.
Taču līdz lielās egles
iedegšanai Jelgavas
dome un aģentūra
«Kultūra» 3800 mazajiem pilsētniekiem
sarūpējusi savu Ziemassvētku dāvanu.
Aģentūras «Kultūra» direktora vietniece Inta Englande
stāsta, ka līdz ar Adventes laika
iestāšanos Jelgavas kultūras
namā jau no decembra sākuma
norisināsies dažādi ar Ziemassvētkiem saistīti pasākumi. Tā
3., 4. un 5. decembrī Jelgavas
dome kā Ziemassvētku dāvanu
mazajiem pilsētniekiem sarūpējusi Ādolfa Alunāna teātra
izrādi J.Švarca «Parasto brīnumu», uz kuru uzaicināti aptuveni 3800 Jelgavas pirmsskolas
– piecgadīgie un sešgadīgie
– bērni, sākumskolas izglītības
iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.
klasei, kā arī viņu skolotāji.
Kopumā trīs dienu laikā tiks
parādītas deviņas izrādes, un
pēc katras pie bērniem ieradīsies Ziemassvētku vecītis ar
rūķiem, kas mazajiem pasniegs
nelielas domes un firmas «Alis»
sarūpētas dāvaniņas.
Nākamās ceturtdienas vakarā, 6. decembrī, gan lieli, gan
mazi jelgavnieki un pilsētas
viesi tiek aicināti uz Hercoga
Jēkaba laukumu, kur svinīgi
tiks iedegta pilsētas svētku
egle. Uzrunu jelgavniekiem
šajā reizē teiks arī Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš. Egles iedegšanas pasākumā ar rotaļām un atrakcijām
visus priecēs pasaku tēli, uz to
ieradīsies arī pats Ziemassvētku vecītis. Taču, lai būtu siltāk
un jautrāk, ikvienam atnākušajam būs iespēja padziedāt un
padejot kopā ar deju kolektīvu
«Vēja zirdziņš», Peli Karameli,
Ziemassvētku Briedi, rūķiem
un Lielo Sniegavīru.

Tūlīt pēc egles iedegšanas
visi tiek aicināti uz Latvijas
Nacionālā teātra Intas Tiroles
monoizrādi «Šampinjonu derības» – pašironisks, asprātīgs
un reizē smeldzīgs stāsts par
latviešu sievietes gaitām Īrijā,
braucot peļņā, alkstot jaunas
dzīves un cerot uz laimi. Izrāde
solās būt interesanta, ar labu
humoru.
Arī šajā gadā pirmssvētku
laikā notiks bērnu un jauniešu
deju kolektīva «Vēja zirdziņš»
sarūpēts svētku koncerts «Visus priekus kopā liekam
– katram tiks
pa jaunam
priekam».
«Iepriekšējo
gadu pieredze apliecina,
ka interesentiem biļetes
jāiegādājas laicīgi, jo pēdējie
koncerti
pierāda,
ka pasākum a
dien ā
t a s
vairs nav
izdarāms,» teic
direktora vietniece. Biļetes kultūras nama kasē
sāks tirgot no 1.
decembra.
Aģentūra «Kultūra» šajā gadā iecerējusi rīkot
Ziemassvētku eglīti «Sniegavīru balle». Direktora vietniece
informē, ka šis pasākums gan
nav domāts uzņēmumu darbinieku atvasēm, bet gan visiem
tiem pilsētas bērniem, kuriem
nav iespējas piedalīties nevienā
citā Ziemassvētku eglītē kādā
no vecāku darba vietām. Ja
vecāki vēlas, lai viņu atvases
piedalītos šajā pasākumā, iepriekš aģentūras biļešu kasē
jāiegādājas ielūgums, kura
cena ir 6,5 lati. Tajā ietilpst
svētku programma ar pasaku
tēlu piedalīšanos un dāvana, ko
bērniem atnesīs Ziemassvētku
vecītis.

Lielā pilsētas svētku egle
tiks iedegta ceturtdien, 6.
decembrī, pulksten 17. Lai
būtu siltāk un jautrāk egles
iedegšanas reizē, ikvienam
atnākušajam būs iespēja
padziedāt un padejot
kopā ar deju kolektīvu
«Vēja zirdziņš», Peli
Karameli, Ziemassvētku
Briedi, rūķiem un Lielo
Sniegavīru.
Foto: Jānis Kupčs

Īpašu muzikālo izrādi «Kā
kļūt par Salatēti jeb Neparastie
piedzīvojumi Ziemassvētkos»
svētku laikā pilsētniekiem
sagatavojis Ozolnieku bērnu
un jauniešu muzikālais teātris
«Nianse», kolektīva vadītāja
un izrādes autore – Inguna
Lipska.
Direktora vietniece teic, ka
ļoti skaists un sirsnīgs solās būt
Latvijas Nacionālā simfoniskā
orķestra pirmssvētku koncerts,
kur piedalās arī Rīgas kamerkoris «Ave Sol», Evija Martinsone, kontratenors Josts Risto
no Igaunijas un citi.
Taču no 1. decembra Jel-

g a v a s k u l - tūras
namā par godu
gaidāmajiem svētkiem būs apskatāma
Ziemassvētku dekoru
un Adventes vainagu
izstāde, ko sarūpējuši
Jelgavas ziedu saloni.
Aģentūras «Kultūra»
darba speciāliste Santa
Sīle stāsta, ka izstādē piedalīties piekrituši un darbus
eksponēs pieci Jelgavas ziedu
saloni. Izstādē būs Adventes
vainagi gan no dabīgiem, gan
sintētiskiem materiāliem, kā
arī dažādi dekori, kas paredzēti galda, mājas, biroju un
citu vietu dekorēšanai. «Šī būs
iespēja cilvēkiem ne tikai nākt
un apskatīt izstādi, lai smeltos idejas saviem Adventes
vainagiem un Ziemassvētku
mājas dekoriem, bet arī pēc
tam tos iegādāties kādā no
ziedu saloniem,» teic S.Sīle. Šī
izstāde jelgavniekiem kultūras
namā būs apskatāma līdz 31.
decembrim.

Neredzīgo bērnu fotokolāžas –
pret sabiedrības stereotipiem
 Ritma Gaidamoviča

Starp mums ir cilvēki,
kas pasauli redz citādāk, jo viņi skatās ar
rokām, ausīm un sirdi.
Arī māksla savā būtībā
ir prasme saskatīt un
sajust ar sirdi. To apliecina Strazdumuižas
Internātvidusskolas
un Attīstības centra
vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem
audzēkņu darbi.
Audzēkņu un fotogrāfa Andra
Hermaņa sadarbībā veidotā
fotokolāžu izstāde «Ar rokām
aiztikt!» 1. decembrī pulksten
12 tiks atklāta Jelgavas kultū-

ras namā.
Fotodizaina studijas «Almedia» pārstāve Sarmīte France
teic, ka izstāde «Ar rokām aiztikt!» ir fotodizaina studijas un
fotogrāfa A.Hermaņa veidots
projekts. «Tā mērķis ir veicināt
neredzīgo un vājredzīgo bērnu
talanta izpaušanos un pilnvērtīgu piedalīšanos sabiedrības
dzīvē, kā arī aicināt sabiedrību
pārvērtēt savu attieksmi pret
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,» atzīst S.France. Viņa arī
skaidro, ka patlaban noslēgusies projekta gaitā notikusī ziedojumu vākšana portālā www.
ziedot.lv speciālas datortehnikas iegādei bērnu vajadzībām.
Tam nepieciešamie 9900 lati
jau saziedoti.

«Izstādes projekts sākās šā
gada februārī, kad Strazdumuižas Internātvidusskolas
audzēkņiem tika rīkotas radošās darbnīcas. Tajās neredzīgie
un vājredzīgie bērni veidoja
izstādē eksponētās lielformāta
fotokolāžas, vizualizējot savu
pasaules un mirkļa izjūtu,» tā
S.France. Ikvienam apmeklētājam, skatoties izstādi, tiek
dota iespēja ne tikai tos apskatīt, bet arī sajust – jo darbi ir
reljefi, bet to nosaukumi rakstīti Braila (neredzīgo) rakstā.
Bērnu darbi aplūkojami ne
tikai izstādē, bet arī elektroniskā formātā projekta mājas
lapā www.blindart.lv. Pastāv
arī iespēja tos iegādāties savā
īpašumā.

««Ar rokām aiztikt!» ir neredzīgo bērnu stāsti par mirkli,
kas ar krāsām un līnijām pasaka mums vairāk, nekā spējam
iztēloties,» tā projekta autors
un fotogrāfs A.Hermanis. Viņa
fotogrāfijas tika izmantotas kā
kolāžu sastāvdaļas.
Izstāde, kas sestdien tiks atklāta Jelgavas kultūras namā,
līdz šim bija apskatāma galerijā
«Centrs» Rīgā, viesnīcā «Promenade Hotel» Liepājā. Paredzēts,
ka Jelgavā eksponētā būs pēdējā
Latvijā – pēc tam «Ar rokām
aiztikt!» tiks rādīta aiz Latvijas
robežām.
Izstāde «Ar rokām aiztikt!»
jelgavniekiem un pilsētas viesiem būs apskatāma līdz nākamā gada 1. janvārim.

